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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan Modal

Intelektual dan Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan hasil

penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengungkapan modal intelektual berpengaruh negatif terhadap nilai

perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai pengungkapan yang

dilakukan perusahaan mengalami kenaikan ini akan menyebabkan nilai

perusahaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan bahwa shareholders

memiliki anggapan bahwa pengungkapan modal intelektual akan menjadi

beban bagi perusahaan dan  mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

2. Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini

menunjukkan bahwa ketika nilai pengungkapan CSR perusahaan

meningkat begitu juga dengan nilai perusahaan. Kesadaran perusahaan

terhadap lingkungan sekitar serta berpartisipasi dalam peningkatan taraf

hidup masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan CSR dan

dipertanggungjawabkan dalam pengungkapan CSR dapat meningkatkan

nilai perusahaan dikarenakan stakeholders melihat hal tersebut sebagai

norma norma yang seharusnya dilakukan perusahaan. Pengungkapan CSR

juga menjadi tolak ukur kesejahteraan perusahaan, perusahaan yang
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melakukan CSR dianggap sebagai perusahaan yang stabil nsehingga

banyak stakeholders menanamkan modal mereka pada perusahaan

tersebut.

3. Pengungkapan modal intelektual dan pengungkapan CSR terhadap nilai

perusahaan secara bersama sama memiliki hubungan positif signifikan

yang ditunjukkan secara statistik. Artinya bila pengungkapan modal

intelektual dan CSR positif makan nilai perusahaan akan meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti memiliki  keterbatasan, yaitu

Penelitian yang dilakukan masih terbatas pada sampel yang digunakan, penelitian

ini belum dapat menggunakan data tahun 2012 dikarenakan belum terdapat

laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran

yang harus disampaikan:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya memilih sample perusahaan yang bergerak

pada bidang perbankan, telekomunikasi, otomotif dan jasa dikarenakan

perusahaan tersebut melakukan pengungkapan modal intelektual yang

cukup tinggi. Perusahaan yang bergefrak dalam bidang tefrsebut

membutuhkan inovasi, sehingga pengungkapan modal intelektual dapat
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lebih terlihat pengaruhnya pada jenis perusahaan ini.

2. Pada penelitian selanjutnya yang menggunakan pengungkapan CSR

sebaiknya pemilihan sampel perusahaan menggunakan satu jenis

perusahaan dikarenakan indeks pengungkapan CSR berbeda beda setiap

jenis perusahaan, ini memberikan penilaian yang lebih adil dalam

membaca pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan.


