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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan 

sebelumnya, baik pengujian melalui analisis deskriptif maupun verifikatif, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Rata-rata nilai tambah modal intelektual yang diukur dengan 

menggunakan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) selama 

periode penelitian adalah 3,029. Selanjutnya rata-rata pengungkapan 

modal intelektual yang diukur dengan menggunakan Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) Rasio selama periode penelitian adalah 0,670. Kemudian 

rata-rata nilai perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) 

selama periode penelitian adalah 1,78. 

2. Nilai tambah modal intelektual tidak berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Hal ini mungkin disebabkan upaya 

perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki 

agar tidak ditiru oleh kompetitor. 

3. Pengungkapan modal intelektual tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini bisa dikatakan bahwa investor perusahaan perbankan 

tidak terlalu fokus kepada data yang bersifat kualitatif, yang dalam hal ini 

merupakan pengungkapan modal intelektual. Tetapi investor lebih tertarik 

menilai perusahaan dengan melihat data yang bersifat kuantitatif dalam 

menentukan kebijakan investasinya, yang dalam hal ini merupakan nilai 

tambah modal intelektual. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh 

positif antara nilai tambah modal intelektual dengan nilai perusahaan. 

4. Nilai tambah modal intelektual terhadap nilai perusahaan dengan 

menggunakan pengungkapan modal intelektual sebagai variabel 

intervening berpengaruh positif. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh 
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langsung antara nilai tambah modal intelektual dengan nilai perusahaan 

lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan pengungkapan modal 

intelektual sebagai variabel intervening. Hal ini berarti pada kasus 

perusahaan perbankan, meskipun investor lebih tertarik menilai 

perusahaan dengan menggunakan data yang bersifat kuantitatif, tetapi hal 

ini diperkuat oleh indikator yang bersifat kualitatif. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti variabel, maka untuk 

penelitian selanjutnya dapat menguji kembali pengaruh nilai tambah 

modal intelektual dan pengungkapan modal intelektual terhadap nilai 

perusahaan dengan menambahkan variabel kinerja keuangan yang terdapat 

pada annual report perusahaan.  

2. Bagi perusahaan, agar dapat mengelola dan menggunakan modal 

intelektual secara efektif. Serta menciptakan dan mengembangkan modal 

intelektual yang dimiliki perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan. Selain itu perusahaan agar dapat 

mempertimbangkan untuk mengungkapkan permasalahan tentang modal 

intelektual lebih lengkap untuk memberikan informasi kepada investor dan 

kreditor. 

3. Bagi regulator, diharapkan dapat menetapkan aturan yang mewajibkan 

emiten untuk memberikan informasi mengenai modal intelektual.  


