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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal intelektual dan 

leverage terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan analisis hasil pengujian data dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Modal intelektual memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Stakeholder memiliki peran yang besar bagi manajemen untuk meningkatkan 

performa termasuk modal intelektual perusahaan. Keahlian karyawan yang 

terasah mampu menambah value added yang berguna bagi perusahaan yang 

akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. 

2. Leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat karena ada hubungan negatif antara leverage dengan kinerja 

keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti beban bunga 

yang timbul atas penggunaan hutang tidak dapat membuat laba maksimal, 

penggunaan hutang yang kurang bijak yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur di Indonesia, maupun karena rupiah yang melemah selama tahun 

amatan membuat bunga hutang membengkak. 
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3. Secara simultan modal intelektual dan leverage secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja  keuanga perusahaan. Adanya kombinasi antara 

modal intelektual yang tinggi dan rasio leverage yang dapat membuka 

kemungkinan terjadinya peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

 

5.2. Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu : 

1. Pada penelitian ini sampel yang digunakan hanya terbatas pada sektor 

perusahaan manufaktur dan secara purposive sampling, sehingga hal ini 

menjadikan hasil penelitian tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi 

terhadap sektor perusahaan secara keseluruhan.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu tiga tahun yaitu tahun 2010-

2012, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi 

perusahaan dalam jangka panjang. 

3. Proksi yang digunakan dalam mengukur variabel hanya menggunakan satu 

metode saja. Misalnya mengukur modal intelektual menggunakan VAIC, 

padahal VAIC terdiri dari gabungan tiga komponen berbeda yaitu VACA, 

VAHU, dan STVA. 

4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bariabel modal intelektual dan leverage 

mempengaruhi kinerja keuangan secara bersama-sama sebesar 21,6% sehingga 

perlu dicari variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan di luar variabel 

yang telah digunakan dalam penelitian ini. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang perlu 

disampaikan, yaitu : 

1. Untuk penelitian mendatang, nantinya dapat menggunakan sampel dari 

perusahaan sektor lainnya maupun seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sehingga dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dari kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang tahun amatan agar 

didapat hasil yang lebih mencerminkan kondisi  dari setiap perusahaan yang 

diteliti 

3. Memperluas metode pengukuran (proksi), sehingga dapat membandingkan antara 

metode pengukuran yang satu dengan yang lain. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan variabel 

seperti variabel likuiditas, risiko pasar, dan variabel lainnya yang sekiranya 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 




