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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

intellectual capital, kepemilikan asing, dan tingkat kecukupan mdoal terhadap 

profitabilitas perbankan umum konvensional di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan dan 

laporan tahunan perbankan umum konvensional yang telah dipublikasikan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam teknik pengambilan sampel penelitian 

dilakukan secara purposive sampling, maka didapatkan 12 bank umum 

konvensional yang memenuhi kriteria dengan periode penelitian 3 tahun,  

yaitu dari tahun 2013-2015 sehingga total observasi yang diteliti adalah  

36 observasi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan 

serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Intellectual Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan umum konsvensional, sehingga terdapat 

pengaruh yang searah dikarenakan semakin tinggi nilai intellectual 

capital akan menunjukkan tingkat profitabilitas semakin tinggi. Oleh 

karena itu, perusahaan yang mampu mengelola sumber daya perusahaan 

seperti intellectual capital untuk menghasilkan keuntungan, maka 

profitabilitasnya akan semakin tinggi. 
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2. Kepemilikan asing berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan umum konsvensional, sehingga terdapat 

pengaruh yang terbalik dikarenakan semakin tinggi nilai kepemilikan 

asing belum tentu akan menunjukkan tingkat profitabilitas tinggi.  

Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan asing 

tinggi, maka profitabilitasnya belum tentu meningkat. 

3. Tingkat kecukupan modal berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan umum konsvensional, sehingga 

terdapat pengaruh yang searah dikarenakan semakin tinggi tingkat 

kecukupan modal belum tentu akan menunjukkan tingkat profitabilitas 

tinggi yang tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, 

perusahaan dengan tingkat kecukupan modal yang besar, maka belum 

tentu akan meningkat profitabilitasnya. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara intellectual capital, kepemilikan asing, dan tingkat 

kecukupan modal terhadap profitabilitas perbankan umum konvensional  

di Indonesia. Maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap 

pihak-pihak terkait, implikasi tersebut di antaranya yaitu: 

1. Intellectual Capital terbukti menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perbankan. Dengan adanya pemanfaatan 

aset perusahaan seperti intellectual capital yang tinggi pada perusahaan, 

maka perusahaan tersebut akan memiliki profitabilitas yang tinggi. 
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Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu mengelola sumber daya 

intellectual untuk menciptakan nilai bagi perusahaan, di mana 

penciptaan nilai ini akan meningkatkan keunggulan kompetitif 

perusahaan. Keunggulan kompetitif perusahaan ini akan meningkatkan 

kinerja perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang akan direspon 

positif oleh stakeholders yang akan berdampak pada peningkatan 

profitabilitas. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki 

keterbatasan dan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya guna 

menyempurnakan penelitian yang dilakukan selanjutnya, antara lain: 

1. Periode dalam penelitian ini hanya dibatasi dari tahun 2013-2015.  

Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat 

memperbarui dan memperpanjang periode waktu penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan populasi perusahaan pada sektor 

perbankan yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, disarankan untuk 

peneliti selanjutnya agar menggunakan perusahaan pada sektor lain, 

seperti sektor manufaktur ataupun sektor properti dan real estate. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen intellectual 

capital, kepemilikan asing, dan tingkat kecukupan modal. Oleh karena 

itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah dan mencari 

faktor-faktor lain yang dapat mepengaruhi profitabilitas perusahaan. 
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4. Pada penelitian ini, dalam mengukur nilai intellectual capital 

menggunakan metode Value Added Intellectual Capital (VAIC) yang 

dikembangkan oleh Pulic. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya 

dapat mencari cara pengukuran intellectual capital yang terbaru untuk 

mendapatkan nilai intellectual capital yang lebih akurat lagi, sehingga 

dapat benar-benar merepresentasikan intellectual capital itu sendiri bagi 

perusahaan. 
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