
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Pada dasarnya tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

bukti bahwa human capital, structual capital, capital employed dan modal 

lntelektual memiliki pengaruh yang signifikan sehingga bisa diterima dalam 

perusahaan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (ROE). Dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2015 – 2019. 

Berdasarkan analisis data dan permbahasan yang terdapat dalam bab 

empat mengenai pengaruh variable human capital (X1), structual capital 

(X2), capital employed (X3) dan modal lntelektual (X4) terhadap variable 

return on equity (ROE)/Y pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 – 2019. Maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial human capital tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan retrun on 

equity (ROE). 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial structual capital 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur 

dengan retrun on equity (ROE). 
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3. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial capital employeed tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan retrun on 

equity (ROE). 

4. Hasil analisis menunjukan bahwa secara parsial modal intelektual tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan retrun on 

equity (ROE). 

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan human capital, 

structual capital, capital employed dan modal intelektual tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang di ukur dengan retrun on 

equity (ROE) 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yang 

dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan 4 variabel yaitu human capital, structual capital, capital 

employed dan modal lntelektual 

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankkan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 tahun terakhir yakni 

dari tahun 2015 – 2019. 

4. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya 23 perusahaan 

perbankan. jumlah sampel yang cenderung sedikit ini dikarenakan ada 
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beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pembahasan 

dan kesimpulan yang di dapatkan pun terbatas. 

5. Penelitian ini hanya memiliki nilai adjusted R
2
 sebesar 0,022. Hal ini 

menunjukkan variabel independent mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 2,2%, sedangkan 97,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 

5.3 Saran 

 

5.3.1 Saran Teoritis 

 

Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian 

lebih mendalam lagi terhadap modal intelektual agar peneliti dapat 

menemukan adanya keterkaitan antara modal intelektual dengan ROE, 

Sehingga dapat menciptakan penelitian yang baru. 

5.3.2 Saran Praktis 

 

1. Bagi Perusahaan 

 

Untuk perusahaan jika ingin mencapai kinerja keuangan yang 

diinginkan sebaiknya lebih memfokuskan diri didalam mengelola 

modal intelektual, agar apa yang diinginkan bisa tercapai. 

2. Bagi Akademis 

 

Untuk akademis jika ingin melakukan penelitian terhadap 

modal intelektual diharapkan untuk bisa menyesuaikan jumlah 

sampel dalam penelitian, sehingga dalam mengukur kinerja 

keuangan terhadap modal intelektual bisa mendapatkan hasil yang 

baik. 
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3. Bagi Investor 

 

Untuk investor agar lebih memperhatiakan modal intelektual 

perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi, 

sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi. 


