
88 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini meneliti tentang pengaruh modal intelektual, struktur 

modal, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2010-2014. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini yaitu: 

1. VACA merupakan proxy pertama dari modal intelektual memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Hal 

ini menunjukan perusahaan sektor manufaktur belum dapat 

memanfaatkan modal yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan 

nilai perusahaan. 

2. VAHU merupakan proxy kedua dari modal intelektual memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Hal ini 

menunjukan perusahaan sektor manufaktur menginvestasikan uang 

kepada karyawan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. 

3. STVA merupakan proxy ketiga dari modal intelektual memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Hal ini 
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menunjukan perusahaan sektor manufaktur belum dapat meningkatkan 

pengetahuan para karyawannya dengan mengembangkan modal struktural 

yang dimiliknya dengan maksimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Struktur modal (DAR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2010-2014. Hal ini menandakan semakin besar rasio struktur 

modal, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaannya. Serta, menunjukan perusahaan sektor 

manufaktur lebih banyak menggunakan external funding. 

5. Kepemilikan manajerial (MGRL) memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Hal menunjukan semakin tinggi 

kepemilikan manajerial perusahaan akan menurunkan nilai perusahaan. 

B. Implikasi 

       Implikasi yang diberikan penelitian ini untuk perusahaan maufaktur dan 

investor adalah: 

1. Diharapkan agar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dapat 

memanfaatkan modal intelektual, struktur modal, dan kepemilikan 

manajerial untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga perusahaan 

dapat memiliki keunggulan kompetitif. 

2. Bagi investor diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi 

dalam pengambilan keputusan yang tepat. Investor harus bersikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham-saham pada 
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perusahaan manufaktur dengan memperhatikan nilai dari modal 

intelektual, struktur modal, dan kepemilikan manajerial sehingga dapat 

mengurangi risiko yang ada. 

C. Saran 

       Saran yang diberikan peneliti untuk perusahaan dan juga peneliti 

selanjutnya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memilih periode yang lebih lama agar 

hasil yang didapat lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan jumlah 

sampel penelirian atau dapat membandingkan sektor-sektor perusahaan 

lain yang terdaftar di BEI dalam hal kinerja perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan mencoba metode lain untuk mengetahui 

keakuratan prediksi terhadap nilai perusahaan. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan mencoba proksi lain dari modal 

intelektual, struktur modal, dan kepemilikan manajerial.   


