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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

pengungkapan intellectual capital terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2012.  

2.  Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional dan data sekunder dari 

laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 serta data 

harga saham. Populasi terjangkau dalam penelitian ini meliputi perusahaan 

pada jenis industri Automotive, Banks, Computer and Sevices, Pharmaceutical, 

Telecommunication Services. 

3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengungkapan 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan yang dilihat dari market to book 

ratio. Jika dilihat dari perhitungan normalitas galat taksiran data berdistribusi 

normal. Selain itu, setelah dilakukan perhitungan atas kelinieran regresi data 

juga disimpulkan data linier dan untuk keberartian regresi menunjukkan data 

model persamaan regresi berarti. Penelitian antara variabel X dan Y 

berhubungan positif dan signifikan.  

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengungkapan 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2012. Setiap peningkatan pengungkapan intellectual capital 
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akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa investor 

dapat menangkap sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui 

pengungkapan intellectual capital pada laporan tahunan perusahaan, sehingga 

akan memberikan penilaian lebih tinggi pada perusahaan yang memperbanyak 

pengungkapan intellektual capital. Karena informasi mengenai intellectual 

capital akan mempermudah investor dalam mengetahui prospek dan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan.     

5. Pengaruh pengungkapan intellectual capital terhadap nilai perusahaan masih 

tergolong rendah. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas 

mengenai kriteria pengungkapan intellectual capital yang harus diungkapkan 

perusahaan, sehingga setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam 

menafsirkan konten-konten pengungkapan intellectual capital.  

6. Belum adanya suatu lembaga yang mengkaji dan mengeluarkan standar dan 

penilaian mengenai nilai intellectual capital  serta penilaian bagaimana  

pengungkapan intellectual capital dari setiap perusahaan menyebabkan 

investor belum dapat melihat unsur intellectual capital secara jelas sehingga 

penilaian kinerja perusahaan belum dapat dilihat secara menyeluruh dan 

akhirnya berdampak pada persepsi investor yang terlihat pada harga pasar 

saham perusahaan. 
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B. Implikasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan intellectual capital 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan jika tingkat pengungkapan 

intellectual capital tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Walaupun hasil penelitian ini menunjukan hasil yang positif, namun 

intellectual capital belum dianggap sebagai sumber daya yang utama dalam 

penciptaan nilai oleh perusahaan. Maka dari itu untuk meningkatkan nilai 

perusahaan, perusahaan harus mampu memanfaatkan intelletual capital yang 

dimiliki secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan serta 

mempertimbangkan kualitas dan kuantitas pengungkapan intellectual capital 

dalam laporan tahunan perusahaan sehingga dapat mengurangi asimetri 

informasi dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. 

Selain dari sisi perusahaan, sebaiknya dibentuk suatu lembaga yang 

mengkaji dan menerbitkan suatu laporan mengenai peringkat atau nilai-nilai 

intellectual capital maupun tingkat pengungkapan intellectual capital  yang 

terdapat pada tiap perusahaan. Sehingga investor lebih mudah melihat unsur 

nilai intellectual capital yang terkandung dalam suatu perusahaan dan pada 
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akhirnya akan memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja perusahaan 

yang tercermin pada harga pasar saham perusahaan yang tinggi.     

C. Saran  

Secara umum  melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat 

memberikan kontribusi nyata terhadap tema tentang intellectual capital dalam 

hal bukti empiris mengenai pengungkapan intellectual capital pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Sehingga diharapkan tema tentang intellectual capital 

menjadi suatu tema yang lebih diperhatikan baik dari perusahaan, pemerintah, 

ataupun pihak-pihak terkait dan dapat dioptimalkan dan dikembangkan untuk 

menciptakan suatu nilai perusahaan yang lebih unggul dan kompetitif dalam 

menghadapi era perdagangan bebas.   

Berdasarkan implikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan 

dan penambahan jenis industi padat intellectual capital yang diteliti, 

sehingga hasil yang akan didapatkan memiliki keakuratan yang tinggi. 

Serta peneliti dapat menambah variabel lain yang dapat mepengaruhi nilai 

perusahaan atau dapat mengganti alat ukur untuk nilai perusahaan seperti 

menggunakan Tobis’s Q atau menggunakan atribut pengungkapan 
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intellectual capital lainnya untuk mengungkur pengungkapan intellectual 

capital dan lain sebagainya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan kriteria penentuan data 

populasi terjangkau yang lebih spesifik, sehingga dapat terlihat 

pengaruhnya secara baik mengenai pengungkapan intellectual capital  

terhadap nilai perusahaan, seperti mengambil perusahaan-perusahaan yang 

memiliki kapitalisasi pasar terbesar dan sebagainya. 

3. Bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya 

pengelolaan intellectual capital dan pengungkapannya. Selain itu 

diharapkan perusahaan lebih informatif dan memperluas serta 

memperhatikan kualitas pengungkapan intellectual capital pada laporan 

tahunan perusahaan. 

4. Bagi investor diharapkan dapat lebih memperhatikan faktor pengungkapan 

intellectual capital pada laporan tahunan perusahaan agar dapat menilai 

kinerja perusahaan dengan lebih baik dan komprehensif sehingga dapat 

memberikan feedback yang menguntungkan bagi para investor. 

5. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan isu-isu tentang 

intellectual capital dan dapat membuat peraturan ataupun kebijakan yang 

mengatur tentang penggunaan intellectual capital sebagai aset tidak 
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berwujud serta memperinci peraturan atribut pengungkapan intellectual 

capital sebagai laporan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. 
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