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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1         Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah elemen-elemen intellectual 

capital yang terdiri dari value added capital employed (VACA), value added human 

capital (VAHU), dan structural capital value added (STVA) berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yaitu Return On Asset (ROA) baik secara 

bersama maupun secara parsial pada perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kondisi Intellectual Capital (VAIC) Beserta Elemennya (Value Added 

Capital Employed, Value Added Human Capital, Structural Capital 

Value Added) dan Kondisi Kinerja Keuangan (ROA) pada Perusahaan 

BUMN yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode  2012-2014 

a. Kondisi value added capital employed (VACA) pada perusahaan 

BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 

relatif berfluktuatif. Rata-rata tertinggi VACA pada tahun penelitian 

ini adalah tahun 2013. Sedangkan rata-rata tahun 2012 lebih rendah 

dari tahun 2013. Rata-rata tahun 2014 mengalami penurunan dari 

tahun 2013.  

b. Kondisi value added human capital (VAHU) pada perusahaan BUMN 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 relatif 

stabil. Pada tahun 2012 merupakan rata-rata nilai VAHU tertinggi 

pada tahun penelitian. Sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 nilai 

VAHU mengalami penurunan secara berturut-turut dibandingkan 

tahun 2012. 

c. Kondisi structural capital value added (STVA) pada perusahaan 

BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 

relatif stabil. Pada tahun 2012 merupakan rata-rata nilai STVA 
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tertinggi pada tahun penelitian. Sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 

nilai STVA mengalami penurunan secara berturut-turut dibandingkan 

tahun 2012. 

d. Kondisi intellectual capital (VAIC) pada perusahaan BUMN yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 relatif 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 merupakan rata-rata nilai 

intellectual capital (VAIC) tertinggi pada tahun penelitian. Rata-rata 

intellectual capital (VAIC) pada tahun 2013 dan tahun 2014 

mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Meskipun rata-rata nilai 

VAIC yang mengalami penurunan, tetapi perusahaan BUMN secara 

rata-rata keseluruhan masih tergolong dalam kategori top 

performance. 

e. Kondisi Kinerja keuangan yang diproksikan oleh rasio Return On 

Asset (ROA) periode 2012-2014 pada perusahaan BUMN yang listing 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 relatif mengalami 

kenaikan keseluruhan. Pada tahun 2012 merupakan rata-rata nilai 

ROA tertinggi pada tahun penelitian. Sedangkan tahun 2013 dan 

tahun 2014 nilai ROA mengalami penurunan secara berturut-turut 

dibandingkan tahun 2012. 

2. Pengaruh Elemen-Elemen Intellectual Capital terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan BUMN yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2012-2014 secara Bersama 

Secara bersama, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

dari ketiga elemen intellectual capital yaitu value added capital employed (VACA), 

value added human capital (VAHU), dan structural capital value added (STVA) 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yaitu Return On Asset (ROA) pada 

perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. 

Hasil ini berdasarkan uji F, diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah 

Ho ditolak. 
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3. Pengaruh Elemen-Elemen Intellectual Capital terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan BUMN yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2012-2014 secara Parsial 

Hasil pengujian secara parsial dari variabel value added capital employed 

(VACA), value added human capital (VAHU), dan structural capital value added 

(STVA) terhadap kinerja keuangan perusahaan yaitu Return On Asset (ROA) pada 

perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 

memberikan hasil sebagai berikut : 

a. Secara parsial, value added capital employed (VACA) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan yaitu Return On Asset (ROA) perusahaan 

BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Artinya 

value added capital employed (VACA) perusahaan BUMN tidak dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa aset yang terdapat pada perusahaan BUMN belum 

sepenuhnya meningkatkan kinerja perusahaan. 

b. Secara parsial, value added human capital (VAHU) berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan (ROA) perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. Artinya value added human capital (VAHU) 

perusahaan BUMN dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara 

signifikan. Semakin tinggi value added human capital yang diciptakan 

semakin tinggi pula kinerja perusahaan yang didapat.  

c. Secara parsial, structural capital value added (STVA) berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan (ROA) perusahaan BUMN yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Artinya structural capital value 

added (STVA) perusahaan BUMN dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 

secara signifikan. Dalam hal ini perusahaan mampu menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk menghasilkan profitabilitas yang lebih besar 

dengan cara memanfaatkan structural capital perusahaan yang merupakan 

sarana pendukung bagi human capital untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya 

manusianya. 
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5.2         Saran 

Kesimpulan di atas merupakan kesimpulan sementara yang memerlukan 

penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat karena adanya 

keterbatasan, seperti data, waktu, dan pengetahuan penulis. Adapun yang dapat 

dijadikan masukan sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan BUMN 

Dapat disarankan kepada perusahaan BUMN agar masa yang akan datang 

dapat lebih memperhatikan nilai tambah (value added) yang dapat 

dihasilkan oleh human capital dan structural capital, yaitu dengan cara 

lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pemotivasian 

karyawan dengan cara menaikkan gaji dan tunjangan, serta melakukan 

perekrutan karyawan yang memiliki kemampuan dan talenta yang bagus 

agar memberikan value added bagi perusahaan di masa depan. Karena 

terbukti variabel human capital dan structural capital tersebut berpengaruh 

positif terhadap Return On Asset (ROA) perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan penelitian lain dapat menambah waktu penelitian yang 

lebih panjang sehingga hasil lebih akurat. 

b. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel 

independen dan variabel dependen ataupun mengganti variabel 

independen yang tidak berpengaruh signifikan pada penelitian ini 

dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Return On Asset 

(ROA) perusahaan BUMN. 

c. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengubah objek 

penelitian dengan sektor atau perusahaan lain yang menerapkan 

intellectual capital dalam perusahaan. Perusahaan lain yang 

disarankan adalah perusahaan yang berbasis Informasi dan Teknologi 

(IT) di Indonesia yang sangat membutuhkan penerapan intellectual 

capital dalam perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya 
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manusianya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan yang lebih 

baik. 


