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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dijelaskan oleh 

penulis mengenai pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Intellectual capital berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa intellectual capital memiliki peran penting dalam 

pembentukan nilai tambah dan berkontribusi dalam peningkatan laba atas 

sejumlah aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi intellectual capital 

yang dimiliki perusahaan, maka profitabilitas akan semakin meningkat. 

2.   Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini mampu 

mengelola aset secara efektif dan efisien sehingga mampu mendorong laba 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas baik akan menarik 

investor untuk menanamkan modalnya. Sehingga peningkatan Return On 

Asset (ROA) menyebabkan nilai perusahaan ikut meningkat yang tercermin 

dari harga sahamnya. 

3.   Intellectual capital berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mengindikasikan bahwa penghargaan pasar pada suatu 

perusahaan tidak hanya didasari oleh sumber daya fisik yang dimiliki, tetapi 

kekayaan intellectual capital milik perusahaan. Semakin tinggi perusahaan 

dalam menciptakan value added melalui pengelolaan komponen intellectual 

capital, akan menarik investor yang berdampak terhadap peningkatan nilai 

perusahaan. 

4.   Profitabilitas dapat memediasi pengaruh antara intellectual capital dengan 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah 

mampu mengelola intellectual capital secara efisien sehingga dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Investor pun memperhatikan 
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kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya dalam menilai 

perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan nilai perusahaan yang 

tercermin dari harga sahamnya. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta simpulan mengenai penelitian 

ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1.   Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan intellectual capital terutama 

human capital sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan memberikan 

nilai tambah bagi perusahaan secara optimal. Hal tersebut bertujuan agar 

perusahaan mampu  bersaing dengan kompetitor di sektor serupa. Manajemen 

dalam mengelola asetnya diharapkan dapat melakukannya secara efektif dan 

efisien agar aset yang dimiliki dapat menciptakan laba bagi perusahaan, 

sehingga mampu menarik investor untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

2.   Bagi investor, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan intellectual 

capital dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung, investor dapat 

menjadikan intellectual capital perusahaan sebagai bahan pertimbangan 

sebelum mengambil keputusan dalam melakukan investasi di pasar modal. 

3.   Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan dengan dan tanpa dimediasi oleh profitabilitas. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mengukur nilai perusahaan dengan indikator lainnya seperti 

Market-to-book-value (M/B), Tobin’s Q, dan Price Earning Ratio (PER). 

Sedangkan proksi profitabilitas lainnya yaitu Gross Profit Margin (GPM), 

Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share 

(EPS), dan Return on Equity (ROE).  Serta melakukan penelitian pada 

perusahaan sektor property dan real estate selain yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.
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