Bab V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh dari intellectual
capital dan kinerja perusahaan bagi nilai pasarnya, dimana pada penelitian ini intellectual
capital diukur dengan VAHU, VACA, dan STVA sedangkan kinerja perusahaan diwakili
oleh tingkat ROE. Sample yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaanperusahaan dengan kinerja terbaik yang termasuk di dalam index LQ 45 dengan periode
penelitian tahun 2013-2015. Berdasarkan pengujian, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Value Added Capital Employed (VACA) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap
nilai pasar perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 periode 2013-2015. Hal
ini dapat diartikan bahwa kemampuan perusahaan yang baik dalam mengelola modal
fisiknya, ternyata tidak serta merta dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan
tersebut.
2. Value Added Human Capital (VAHU) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai
pasar perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 periode 2013-2015. Hal ini kemungkinan
dikarenakan perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel belum mampu mengelola
human capital yang dimilikinya secara optimal. Padahal apabila perusahaan
mengelolanya secara optimal, human capital dapat menjadi salah satu faktor utama
yang mampu memberikan value added dan membawa kemajuan bagi keberlangsungan
suatu perusahaan.
3. Structural Capital (STVA) berpengaruh signifikan bagi nilai pasar perusahaan yang
terdaftar pada LQ 45 periode 2013-2015. Dengan demikian dapat diartikan bahwa
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baiknya struktur dari suatu perusahaan terbukti mampu mempengaruhi nilai pasar dari
perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini
terbukti memiliki struktur usaha yang baik. Perusahaan yang memiliki struktur usaha
seperti sistem teknologi, sistem operasional, maupun sistem database yang mumpuni
akan turut terdorong karyawan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang
semakin baik sehingga mampu meningkatkan kinerja serta nilai pasar perusahaan
tersebut.`
4. Kinerja keuangan, yang dalam penelitian ini diwakili oleh Return on Equity (ROE)
berpengaruh bagi nilai pasar perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45
periode 2013-2015. Hal tersebut menandakan bahwa ROE masih merupakan
komponen penting dalam pengambilan keputusan bagi para calon investor. Tingginya
tingkat ROE pada suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan telah mampu
secara efisien mengelola modal yang disetor oleh para investornya dengan baik,
sehingga tingkat perputaran modalnya tinggi. Hal tersebut tentu mampu membuat para
calon investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut karena mampu
menjanjikan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat bagi mereka. Semakin
banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, maka
nilai pasar dari perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat.
B. Saran
Berdasarkan pengujian dan kesimupulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan
beberapa saran, antara lain:
1. Bagi Manajemen Perusahaan
Dalam rangka menarik sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di mata para
investor, perusahaan baiknya menunjukkan kinerja terbaik, baik dalam segi
produktivitas hingga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Kinerja perusahaan
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yang baik akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan yang baik
akan meningkatkan nilai pasar perusahaan.
2. Bagi Calon Investor
Sebelum melakukan investasi, ada baiknya bagi para calon investor untuk mengetahui
kinerja perusahaan yang diminati dengan baik. Salah satu indikator penilaian yang
amat penting untuk diteliti ialah laporan keuangan. Laporan keuangan suatu
perusahaan dapat menggambarkan kinerja perusahaan pada periode-periode tertentu,
karena itu ada baiknya para investor terlebih dahulu mempelajari laporan keuangan
perusahaan agar mendapatkan gambaran kondisi dan kinerja perusahaan dari periode
sebelumnya juga memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
3. Bagi Akademisi
Penelitian atas pengaruh intellectual capital dan kinerja keuangan terhadap nilai pasar
perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi
para akademisi yang tertarik untuk meneliti tentang intangible asset, khususnya
intellectual capital yang saat ini belum terlalu banyak diulas di Indonesia. Para
akademisi juga diharapkan akan memberikan lebih banyak sampel perusahaan dan
dengan periode yang lebih panjang untuk membuktikan secara lebih meyakinkan
tentang pengatuh intellectual capital dan kinerja keuangan terhadap nilai pasar suatu
perusahaan.
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