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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi nilai intellectual 

capital disclosure, komposisi board independent, dan managerial ownership 

terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Adapun hasil pengujian hipotesis 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Intellectual capital disclosure yang diukur dengan menggunakan 

intellectual capital disclosure index memiliki relevansi nilai terhadap harga 

sahamterhadap harga pasar saham. Semakin tinggi intellectual capital 

disclosure perusahaan, maka semakin tinggi pula harga pasar saham pada 

perusahaan tersebut. 

2. Komposisi board independent yang diukur dengan menggunakan proporsi 

jumlah komisaris independen tidak memiliki relevansi nilai karena tidak 

berpengaruh terhadap harga pasar saham.  

3. Managerial ownership yang diukur dengan proporsi kepemilikan saham 

manajerial tidak memiliki relevansi nilai karena tidak berpengaruh 

terhadap harga pasar saham.  
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B. Implikasi 

       Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan implikasi 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan perlu mempertimbangkan intellectual capital disclosure 

karena hal ini dapat menambah keinformatifan laporan yang dibuat 

perusahaan selain laporan keuangan. 

2. Untuk dapat menilai baiknya kinerja pengawasan yang dilakukan oleh 

komisaris independen, perusahaan perlu memperhatikan kualitas dari 

kinerja komisaris independen dan tidak hanya dilihat dari segi kuantitas 

jumlah komisaris yang ada di dalam suatu perusahaan. 

  

C. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, serta implikasi yang telah 

diuraikan sebelumnya, berikut ini merupakan saran yang dapat peneliti berikan 

untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya: 

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat relevansi nilai intellectual 

capital disclosure secara keseluruhan, sedangkan intellectual capital 

discosure itu sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu human capital, structural 

capital, dan relational capital. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti  

menyarankan untuk membagi intellectual capital disclosure menjadi tiga 

bagian dan melihat masing-masing pengaruhnya. 
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2. Pada variabel board independent, jika hanya melihat dari segi kuantitas 

(komposisi board independent) saja itu belum cukup. Untuk penelitian 

selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengukur kualitas dari board 

independent, bisa diteliti dari segi latar belakang pendidikan, jumlah rapat 

yang dilakukan oleh board independent atau yang lainnya. 

3. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan kepemilikan manajerial 

sebagai salah satu variabel independen. Untuk penelitian selanjutnya, 

peneliti menyarankan untuk menggunakan struktur kepemilikan yang lain 

seperti kepemilikan institusional atau kepemilikan asing. 

 

 


