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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh diversitas 

gender dewan direksi dan financial statement informative terhadap intellectual 

capital disclosure dan untuk mengetahui kepemilikan institusional memoderasi 

pengaruh diversitas gender dewan direksi dan financial statement informative 

terhadap intellectual capital disclosure. Penelitian ini dilakukan pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.  

Adapun hasil pengujian hipotesis dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Diversitas gender dewan direksi yang diukur dengan proporsi dewan direksi 

wanita tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap intellectual 

capital disclosure pada perbankan yang terdaftar BEI. 

2. Financial statement informative yang diukur dengan regresi harga saham 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perbankan yang terdaftar di BEI. 

Semakin tinggi financial statement informative perushaaan, maka 

pengungkapan intellectual capital juga akan semakin tinggi. 

3. Kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh diversitas gender 

dewan direksi terhadap intellectual capital disclosure. 

4. Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh financial statement 

informative terhadap intellectual capital disclosure. 
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B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa 

implikasi adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan dengan baik, mengenai 

pengungkapan intellectual capital, meskipun pengungkapan intellectual 

capital tergolong masih pengungkapan sukarela, namun pengungkapan 

intellectual capital ini, akan menjadi tambahan nilai bagi perusahaan.  

2. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan kepemilikan institusional. Sebagai 

kepemilikan saham yang terbesar, maka kepemilikan institusional dapat 

mempengaruhi mengenai keputusan pengungkapan intellectual disclosure 

bahkan akan berdampak pada harga saham perusahaan. 

 

C. Saran 

Penelitian ini akan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. Adapun 

saran-saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan data dari perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya belum 

dapat menggambarkan secara keseluruhan. Sehingga peneliti menyarankan 

untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel perusahaan non 

keuangan dan lebih memperpanjang periode pengamatan  

2. Variabel- variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 13,9614% 

faktor yang mempengaruhi pengungkapan intellectual capital, sedangkan 

86,0364% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel dalam penelitian 
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ini. Untuk itu peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan 

variabel lain seperti diversitas kebangsaan, pengalaman, latar belakang 

pendidikan tidak hanya pada dewan direksi saja tetapi juga pada dewan 

komisaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


