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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Simpulan 

Riset ini menguji dampak Modal Intelektual, Profitabilitas dan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan pada Nilai Perusahaan. Mengikuti ketiga hipotesis yang 

dinyatakan sebelumnya, terdapat dua diantaranya yang diterima serta satu yang 

tidak diterima. Tertera dibawah ini adalah simpulan yang didapatkan dari riset 

yang telah diadakan: 

1. Modal Intelektual berpengaruh positif pada Nilai Perusahaan. Firma yang 

dapat mengelola asset intelektual mereka dengan efektif dapat 

menghasilkan nilai tambah (value added) dan memperoleh keunggulan 

kompetitif. Dengan demikian, pihak yang memiliki intelektualitas diatas 

batas umum memberikan indikasi baik sehingga akan ditanggapi secara 

baik dari investor dengan menanamkan modal. Hal ini memberi dampak 

langsung bagi peningkatan nilai perusahaan.  

2. Profitabilitas memiliki pengaruh positif pada Nilai Perusahaan. Perusahaan 

yang dapat menghasilkan laba dengan efektif tentunya akan memberikan 

signal  positif bagi para penanam modal, sehingga permintaan terhadap 

saham akan meningkat yang akan membuat harga saham naik. Dimana 

bila harga saham mengalami kenaikan tentunya juga akan ikut memberi 

dampak bagi Nilai Perusahaan. 

3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak mempengaruhi 

Nilai Perusahaan. Pengungkapan terebut juga belum banyak diperhatikan 

oleh perusahaan Perindustrian karena pada umumnya investor di Indonesia 

lebih tertarik pada tujuan capital gain yang merupakan tujuan jangka 

pendek saja. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang menetapkan 

implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai tujuan jangka 

panjang perusahaan untuk menunjang going concern perusahaan. Oleh 
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karena itu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak 

memberikan pengaruh kepada nilai perusahaan. 

V.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa masukan bermanfaat untuk 

kedepan. Diantaranya: 

1. Investor 

Disarankan untuk focus kepada aspek yang berpengaruh pada nilai 

perusahaan untuk mengambil keputusan yang rasional sebelum menanam 

saham di perusahaan. 

2. Perusahaan  

Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan modal 

intelektual dan pernyataan pertanggungjawaban social pada annual report 

karena hal tersebut berfungsi sebagai sumber informasi bagi investor 

dalam menentukan keputusan berinvestasi yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitidiharapkan dapat melakukan komparasi dari tahun 

penelitian yang digunakan sebelumnya, seperti menambahkan 

variable yang berhubungan dengan penelitian seperti alat ukur 

profitabilitas lainnya yaitu Return On Equity maupun Net Profit 

Margin serta variabel terkait lainnya seperti Kinerja Keuangan 

maupun pelaksanaan Corporate Governance dalam perusahaan. 

b. Penelitidianjurkan memakai sampel berjumlah lebih massif yang 

memiliki keragaman ciri dari sejumlah variable dependent yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan go-public yang didaftarkan 

di BEI.  

 


