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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah 

disusun dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

pengaruh Intellectual Capital (IC)  terhadap kinerja dan nilai perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, menunjukkan bahwa 

Intellectual Capital (IC)  tidak berpengaruh positif terhadap Price Book 

Value (PBV), dimana nilai probabilitas atas variabel ini sebesar  0,114 

lebih besar dari tingkat tingkat α sebesar 5%.  dengan koefiesien regresi 

(baik yang terstandardisasi maupun yang tidak terstandardisasi) 

menunjukkan nillai positif, maka hipotesis nol diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua,  menunjukkan bahwa 

Intellectual Capital (IC)  berpengaruh positif terhadap Return On Equity 

(ROE), dimana nilai probabilitas sebesar *** yang berarti dibawah 0 

dengan koefiesien regresi (baik yang terstandardisasi maupun yang tidak 

terstandardisasi) menunjukkan nillai positif, maka hipotesis nol ditolak. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa Intellectual Capital (IC) 

memang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Meskipun Intellectual 

Capital (IC) tidak langsung menunjukkan pengaruh berarti pada nilai perusahaan 
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namun mengingat nilai perusahaan umumnya sangat dipengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau kemampuan perusahaan dalam 

memberikan hasil kembalian atas ekuitas (ROE) maka  perusahaan perlu 

memerhatikan dan terus mengembangkan Intellectual Capital (IC) yang 

dimilikinya. Semakin besar dan dikembangkan  Intellectual Capital (IC) maka 

semakin meningkat profitabilitas perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini ada keterbatasan yang dapat ,menghambat hasil 

penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu periode 

pengamatan yang relatif pendek (3 tahun) dan variabel dependen hanya 

menggunakan rasio Return on Equity (ROE) dan Price Book Value (PBV). Oleh 

karenanya untuk mengembangkan penelitian disarankan: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

dengan rentang tahun yang cukup lama atau lebih dari 3 tahun. Jumlah 

sampel yang digunakan bisa lebih besar lagi sehingga hasil penelitian bisa 

lebih smakin akurat dan tepat. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi Intelectual 

Capital (IC) dengan faktor fundamental yang lebih variatif, masih bnyak 

faktor fundamental lainnya yang bisa dipakai sebagai variabel dependen.


