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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

“Sistem Pengendalian Manajemen berpengaruh terhadap Modal Intelektual (Studi Kasus 

Pada Universitas Kristen Maranatha).”. Hal ini sesuai dengan hasil analisis data sebagai 

berikut : 

1) Struktur Sistem Pengendalian Manajemen dan Proses Sistem Pengendalian 

Manajemen 

Struktur universitas berjalan sesuai visi dan misi universitas hal ini bisa dilihat dari 

tanggapan responden, dimana dari 8 pernyataan yang diberikan kepada semua 

responden semua menilai sangat baik, berdasarkan perhitungan skor aktual dan skor 

ideal responden, tanggapan responden untuk analisis struktur sistem pengendalian 

internal adalah sebesar 92,27% dan 98,46% untuk proses sistem pengendalian 

manajemen. Angka tersebut sudah menjelaskan mengenai jabatan yang sudah sesuai 

dengan pendidikan, hubungan atasan dan bawahan sudah berjalan baik, sistem 

manajemen di Universitas Kristen maranatha sudah sesuai dengan visi dan misi. 

2) Modal Intelektual 

Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh manajemen sudah berjalan sangat 

baik, hal ini bisa dilihat dari Universitas yang memiliki sistem informasi yang baik 

dan teknologi terbaru untuk memungkinkan kemudahan adanya akses informasi dan 
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mendukung pengambilan keputusan. Hubungan sosial dengan mahasiswa/pegawai 

lainnya berjalan dengan baik, juga dengan adanya peningkatan dalam pertambahan 

pelanggan/customer (mahasiswa, orangtua mahasiswa, pihak luar yang bekerja sama dengan 

universitas) yang baru dari tahun sebelumnya. Ini menunjukan bahwa modal intelektual yang 

diterapkan oleh Universitas sudah berjalan sangat baik. 

3) Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Modal Intelektual 

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan Korelasi Pearson 

Product Moment membuktikan bahwa hipotesis Ho yang dikemukakan oleh penulis 

ditolak dan H1 diterima, dengan menghasilkan korelasi uji validitas. Dari korelasi 

tersebut terlihat bentuk hubungan yang kuat, signifikan dan searah antara besarnya 

auditor Sistem Pengendalian Manajemen dengan Modal Intelektual, yang dapat 

diartikan bahwa setiap perubahan sistem pengendalian manajemen sebesar satu 

persen (%) akan diikuti dengan perubahan risiko bisnis sebesar (0,940), maka sangat 

jelas menunjukan bahwa besarnya pengaruh variabel X (Sistem Pengendalian 

Manajemen) terhadap variabel Y (Modal Intelektual) adalah 88,36%, sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data untuk melakukan 

analisis dan memperoleh kesimpulan, pada bagian ini penulis mencoba mengajukan 

beberapa saran yang berhubungan dengan pengaruh sistem pengendalian manajemen 

terhadap modal intelektual (Studi Kasus Pada Universitas Kristen Maranatha)., yaitu : 
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1) Semua jajaran Universitas dari mulai dosen, pegawai, alumni dan mahasiswa bisa 

menjaga sistem pengendalian manajemen yang sudah berjalan sangat baik di 

Universitas Kristen Maranatha. 

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat lebih mengembangkan penelitian 

yang telah dilakukan ini, yaitu dengan meneliti variabel lain selain dari sistem 

pengendalian manajemen yang diduga memiliki pengaruh terhadap modal intelektual. 

Selain itu peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak 

sampel agar hasil yang didapatkan lebih baik lagi. 

   

 


