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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh intellectual capital yang 

diproksikan oleh Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2011-2014 dengan menggunakan variabel kontrol Return On Equity 

(ROE) dan Earning per Share (EPS). Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini, adalah: 

1. Intellectual capital yang diproksikan dengan Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2011-2014. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan 

pemanfaatan intellectual capital tidak dapat mempengaruhi return saham 

perusahaan.  

2. Hasil penelitian pada variabel kontrol menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan Return on Equity (ROE) terhadap return saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2011-2014. Hasil ini disebabkan karena para investor tidak melihat 

keuntungan yang diperoleh dari ekuitas, maka dari itu meningkatnya Return 

on Equiy (ROE) tidak mempengaruhi return saham perusahaan perbankan. 
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Untuk variabel kontrol Earning Per Share (EPS) terdapat pengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014. Hal ini 

menunjukan bahwa tingginya nilai Earning Per Share (EPS) akan menarik 

minat investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut 

sehingga permintaan saham akan meningkat. Jika permintaan saham 

meningkat maka akan mengakibatkan peningkatan harga saham dan  return 

saham perusahaan perbankan. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, intellectual capital yang 

diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014.  

Pengelolaan dan pemanfaatan intellectual capital tidak dapat 

mempengaruhi minat investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan 

tersebut, sehingga tidak dapat mempengaruhi harga saham dan return saham 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan intellectual capital tidak dilaporkan 

dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui nilai intellectual 

capital, investor harus menghitung VACA, VAHU dan STVA terlebih dahulu.  

Sebaiknya manajemen perusahaan perbankan dapat melaporkan intellectual 

capital dalam laporan keuangannya agar para investor dapat dengan mudah 

mengetahui nilai intellectual capital perusahaan tersebut sehingga dapat 
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menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah 

periode penelitian dan menambah sektor perusahaan seperti sektor 

perbankan syariah agar penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya. 

2. Hendaknya dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi return saham karena menurut sumber berupa jurnal dan hasil 

penelitian lain yang diperoleh peneliti masih terdapat banyak faktor lain 

yang dapat mempengaruhi return saham contohnya faktor-faktor eksternal 

seperti nilai tukar, inflasi dan faktor sosial-ekonomi.


