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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kepemilikan pemerintah, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, umur 

perusahaan, tipe industri, leverage sebagai variabel bebas terhadap modal 

intelektual value. Sebanyak 474 perusahaan dan sebanyak 1.992 data perusahaan 

yang terdaftar pada BEI digunakan oleh peneliti sebagai sampel dalam penelitian 

ini sebagai sampel. 

Penelitian ini menemukan hasil tidak terdapat pengaruh dari kepemilikian 

manajerial, konsentrasi kepemilikan, tipe industri pada modal intelektual value. 

Kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, serta umur perusahaan terdapat 

hubungan signifikan negatif pada modal intelektual value. Terdapat hubungan 

signifikan positif pada pengaruh leverage terhadap modal intelektual value. 

 

5.2 Keterbatasan 

Proses penelitian yang dilalui dari tahap pengumpulan hingga pengujian 

data, peneliti melakukan pengupayaan agar mendapat hasil penelitian yang 

memuaskan. Tetapi peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian yang 

diharapkan untuk dapat diperhatikan lagi oleh peneliti berikutnya, berikut 

merupakan beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh  peneliti: 

1. Dalam melakukan pendalaman variabel, peneliti menghadapi 

keterbatasan penelitian berupa sedikitnya jurnal pendukung  yang sesuai 

dengan variabel independen dan variabel dependen. 

2. Dalam melakukan pengujian data, terdapat beberapa perusahaan yang  

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2018 tidak 

menampilkan  laporan  keuangan secara lengkap. Sehingga 

mengakibatkan berkurangnya sampel data  penelitian. 
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5.3 Rekomendasi 

Setelah menjalani proses penelitian dari tahap pengumpulan data hingga 

pengujian, peneliti merekomendasikan beberapa hal agar penelitian yang dilakukan 

ke depan lebih baik hasilnya. 

1. Menambahkan variabel-variabel lain selain variabel tata kelola 

perusahaan, agar hasil uji lebih baik. 

2. Mengambil sampel data dengan periode yang lebih lama lagi agar  

penelitian menghasilkan hasil observasi yang tepat. 
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