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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dan pembahasan tentang 

bagaimana pengaruh struktur modal dan intellectual capital terhadap kinerja 

keuangan, didasarkan pada sampel 16 perusahaan dari sub sektor perbankan yang 

memenuhi kriteria perbankan digital dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2019–2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan digital. 

Ini menunjukkan bahwa hutang yang semakin tinggi dapat meningkatkan nilai 

EVA karena simpanan nasabah merupakan komponen hutang pada sektor 

perbankan yang menandakan bahwa dengan semakin banyak atau tingginya 

simpanan nasabah maka perusahaan akan memperoleh EVA yang semakin 

tinggi. 

2. Intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perbankan digital. Hal ini terjadi karena peningkatan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan seperti beban karyawan maupun beban usaha setiap tahunnya tidak 

mempengaruhi perusahaan dalam menciptakan value added yang dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sehingga tinggi rendahnya VAIC 

tidak menjadi pemicu naik turunnya kinerja keuangan perusahaan yang diukur 

dengan EVA. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian serta memperoleh kesimpulan, maka peneliti 

ingin memberikan saran agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan  

Perbankan agar lebih memperhatikan struktur modalnya lebih optimal karena 

pada penelitian ini struktur modal terbukti berpengaruh terhadap kinerja 
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keuangan. Sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya 

dengan memanfaatkan struktur modalnya seefektif mungkin. 

2. Bagi investor 

Investor dapat menggunakan pengukuran Debt to Equity Ratio dan Economic 

Value Added dalam menganalisis perusahaan saat akan melakukan investasi. 

Meskipun begitu, hendaknya investor juga melakukan pengukuran dan analisa 

pada indikator lain karena masih banyak indikator lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan seperti competitive advantage, ukuran 

perusahaan, Good Corporate Governance (GCG). 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

1) Menambah sampel dengan menggunakan perusahaan selain perbankan 

dan periode pengamatan yang digunakan sebaiknya ditambah.  

2) Menambah variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan seperti profitabilitas, competitive advantage, kebijakan 

hutang, dan keputusan pendanaan dalam mengoptimalkan kinerja 

keuangan. 

3) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melihat permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini agar dapat memperluas cakupan atau indikator 

variabel penelitian yang akan digunakan.
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