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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan firm growth terhadap intellectual capital 

disclosure. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada  

perumusan masalah serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat 

ditarik dalam penelitian, antara lain: 

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besar tidaknya 

ukuran suatu perusahaaan tidak menentukan tinggi tingkat 

intellectual capital disclosure suatu perusahaan. Perusahaan besar 

memang selalu melakukan aktivitas yang lebih banyak dan 

biasanya memiliki berbagai macam unit usaha yang berpotensi 

minciptakan  nilai jangka panjang yang berbeda, namun hal 

tersebut tidak selalu membuat perusahaan lebih memiliki 

kesadaran untuk meningkatkan pengungkapan modal 

intelektualnya. 

2. Profitabilitas berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure 

suatu perusahaan. Hal in menunjukkan bahwa jika suatu 

perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan 

mempengaruhi tingkat pengungkapan intellectual capital-nya. 
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3. Firm growth dinyatakan berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang 

sedang bertumbuh memerlukan pengungkapan intellectual capital 

untuk memberikan sinyal kepada pihak luar kalau mereka 

perusahaan yang semakin besar kedepannya. Hal ini selaras dengan 

teori sinyal. 

B. Implikasi 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa 

ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap intellectua lcapital. 

Sementara, profitabilitas dan firm growth memiliki pengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure. 

Berikut merupakan implikasi pada penelitian ini, yaitu 

profitabilitas dan firm growth dinyatakan memiliki pengaruh terhadap 

intellectual capital sejalan dengan teori sinyal dan stakeholder. Didalam 

teori stakeholder, manajemen mempunyai kewajiban untuk 

mengungkapkan informasi terhadap seluruh stakeholder, disaat yang 

bersamaan perusahaan yang mempuyai rasio profitabilitas serta 

pertumbuhan yang baik akan memiliki daya tawar yang baik dimata 

investor maupun pihak luar perusahaan. 

Dengan meningkatnya profit maupun pertumbuhan, maka 

manajemen berkewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas 

lagi. Guna memenuhi segala kebutuhan informasi para stakeholder 
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perusahaan. Dalam hal ini informasi yang dimaksud adalah intellectual 

capital disclosure. 

C.  Saran 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di muka, maka saran yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan content analysis dengan melihat isi 

atau kandungan dari laporan tahunan. Hal ini tentu dipengaruhi 

oleh subjektivitas peneliti. Penelitian selanjutnya akan lebih baik 

jika kiranya menggunakan teknik lain seperti kuesioner yang 

langsung diberikan kepada perusahaan. Sehingga mendapatkan 

hasil yang akurat atas modal intelektual yang ada di perusahaan. 

2. Upaya untuk mendorong optimalisasi pengungkapan modal 

intektual pada perusahaan industri dan kimia di Indonesia dapat 

dilakukan dengan mengelola tingkat utang, ukuran dewan 

komisaris, dan kompleksitas bisnis. Mengingat hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas  dan firm growth berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Rasanya 

diperlukan penelitian variabel lainnya untuk mendukung penelitian 

tentang intellectual capital disclosure yang sudah ada sekarang ini. 

3. Peneliti menggunakan item pengungkapan model Sveiby (1997) 

dengan total item 25 pengungkapan. Kedepannya dirasa perlu 

diteliti menggunakan model yang lebih luas (Gujarati, 2003) 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif 

bagi pengguna penelitian ini. 
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4. Perlu lebih banyak penelitian tentang intellectual capital disclosure 

mengingat bahwa ICD bersifat laporan voluntary dan tidak 

diwajibkan serta tidak ada standar yang pasti dalam pengungkapan 

di laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan banyak model 

serta penelitian tentang intellectual capital disclosure guna 

memperoleh informasi yang sesuai dan relevan bagi penggna 

laporan nantinya. Selain itu perlu adanya penelitian pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan firm growth terhadap 

intellectual capital disclosure hal ini dikarenakan peneliti merasa 

bahwa penelitian yang dilakukan memerlukan pembaharuan dari 

sisi populasi dan sampel penelitian untuk mendapatkan informasi 

yang lebih akurat dan kompeten terhadap penelitian ini.


