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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa mengenai pengaruh jenis industri, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, jumlah dewan 

direksi dan jumlah dewan direksi non tugas terhadap kinerja modal intelektual. Variabel 

independen yang digunakan yaitu jenis industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing, jumlah dewan direksi dan jumlah dewan direksi non 

tugas.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Jenis industri tidak berpengaruh terhadap kinerja modal intelektual. Hal ini 

tidak sesuai dengan hipotesis dan bertentangan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Supradnya et al.(2016), Kumala dan Sari 

(2016) dan Sundari (2017). 

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja modal 

intelektual. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Supradnya et al.(2016), Jamei (2016), Alavi dan Abbas (2013), 

Heidarpour dan Fouladi (2015) dan Ningsih (2017). 

3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja modal 

intelektual. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan bertentangan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supradnya et al.(2016), Jamei 

(2016), Abor dan Biekpe (2007), Hemmati dan Jalili (2012) dan Li et 

al.(2008).  
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4. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja modal intelektual. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan bertentangan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Supradnya et al. (2016). 

5. Jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja modal 

intelektual. Hasil dari penelitian ini tidak sama dengan hipotesis dan 

bertentangan dari hasil penelitian terdahulu seperti Jaemi (2016) dan Alavi 

dan Abbas (2013). 

6. Jumlah anggota dewan direksi non tugas berpengaruh terhadap kinerja 

modal intelektual. Hal ini sesuai dengan hipotesis dan bertentangan 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaemi (2016) dan Alavi 

dan Abbas (2013). 

5.2 Keterbatasan 

 Penulis telah mengupayakan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih 

baik dari tahap pengumpulan data hingga sampai dengan pengujian, namun 

peneliti masih memiliki keterbatasan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih 

baik lagi, dengan begitu peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian berikutnya belajar dari keterbatasan yang dialami oleh 

peneliti sebelumnya yaitu : 

1. Terdapat sejumlah perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia tidak 

menampilkan laporan keuangan tahunan dengan lengkap dari periode 2012 

sampai dengan periode 2016 dengan begitu jumlah sampel dalam 

penelitian tersebut menjadi berkurang. 

2. Kurangnya jurnal-jurnal sebagai pendukung dalam penelitian tersebut 

yang sesuai dengan variabel dependen dan variabel independennya. 
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3. Jumlah sampel dari variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

asing sangat terbatas. 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan setelah melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menambahkan variabel independen seperti kepemilikan keluarga, 

kepemilikan pemerintah, dan menambah variable kontrol seperti leverage, 

umur perusahaan dan lain sebagainya agar hasil dalam penelitian tersebut 

menjadi lebih baik.  

2. Sampel periodenya diberikan lebih lama lagi agar hasil dari uji data 

tersebut menunjukkan hasil dari model yang tepat dan observasi datanya.  
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