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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penulis melaksanakan penelitian tersebut untuk dapat menganalisi jika 

adanya pengaruh intellectual capital performance terhadap corporate governance. 

Data yang dipakai menggunakan perusahaan yang tercatat di BEI dari tahun 2014-

2018. Variabel independen menggunakan ukuran dewan, direktur independen, 

kepemilikan blockholder, kepemilikan manajerial, kepemilkan pemerintah, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing sedangkan variabel kontrol 

dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, leverage perusahaan, dan 

kinerja perusahaan. Maka bisa ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa : 

1. Intellectual capital performance dipengaruhi secara signifikan oleh 

direktur independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage perusahaan dan kinerja 

perusahaan. 

2. Ukuran dewan tidak terpengaruh terhadap intellectual capital performance 

yang dapat dilihat dalam bab 4. Hal ini tidak selaras dengan hipotesis yang 

telah dinyatakan sebelumnya dalam penelitian ini. 

3. Direktur independen diungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan 

positif terhadap intellectual capital performance dimana selaras dengan 

hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian ini. 

4. Kepemilikan blockholder tidak terdapat hubungan terhadap intellectual 

capital performance dimana berbanding terbalik dengan hipotesis dalam 

penelitian ini.  

5. Kepemilikan manajerial memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

intellectual capital performance. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis 

dalam penelitian ini. 

6. Kepemilikan pemerintah dinyatakan tidak memiliki hubungan terhadap 

intellectual capital performance dimana berbanding terbalik dengan 

hipotesis dimana menyatakan adanya hubungan positif antara kepemilikan 

pemerintah dengan intellectual capital performance. 
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7. Kepemilikan institusional memiliki hubungan singnifikan positif dengan 

intellectual capital performance dimana hipotesis juga mengungkapkan 

hal yang sama. 

8. Kepemilikan asing diungkapkan memiliki hubungan singnifikan positif 

terhadap intellectual capital performance. Hal ini telah sesuai dengan 

hipotesis dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa masalah 

diantaranya: 

1. Penelitian ini memakai pengukuran VAIC yaitu hanya mengukur dengan 

menggunakan angka dalam laporan keuangan sehingga tidak bisa melihat 

secara lengkap indicator-indikator yang non moneter dalam pengukuran 

modal intelektual. 

2. Penelitian ini memakai sampel perusahaan pada tahun 2014 hingga 2018 

pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Beban gaji pada perusahaan belum bisa menjelaskan secara rinci tentang 

kemampuan karyawan seperti inovasi, kinerja maupun komitmen dalam 

perusahaan dimana sesuai dengan landasan teori yang telah diuraikan. 

 

5.3 Saran 

Adapun keterbatasan yang terjadi dalam melakukan penelitian ini, 

maka saran dari penulis adalah: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model pengukuran modal 

intelektual lainnya, selain menggunakan VAIC. Pengukuran lainnya 

misalnya penggukuran menggunakan non-moneter atau 

penggumpulan secara kuesioner. 

2. Penelitian berikutnya harus dapat menambah sampel yang lebih 

banyak seperti dalam tahun pengamatan maupun penambahan 

perusahaan selain dari BEI. 
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3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

dapat mengukur bagaimana kinerja serta inovasi yang terdapat dalam 

perusahaan sesuai dengan teori modal intelektual.  
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