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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Modal 

Intelektual, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap 

Corporate Performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. Data diperoleh dari laporan keuangan 

yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) selama 

periode 2013-2015. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

regresi linier berganda yang diolah dengan software IBM SPSS 23 dan Microsoft 

Excel 2010.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel Modal Intelektual 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate Performance, sedangkan 

variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Corporate 

Performance, dan variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh 

terhadap Corporate Performance,  

b. Hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,262 atau 26,2%. Hal ini menunjukan bahwa presentase 

kemampuan variabel independen yaitu Modal Intelektual, Kepemilikan 

Manajerial, dan Kepemilikan Institusional dalam menjelaskan variabel 

independen yaitu Corporate Performance sebesar 26,2%. Sedangkan 

sisanya sebesar 73,8% dijelaskan oleh variabel lain seperti corporate 

governance, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, kepemilikan 

keluarga, dan kepemilikan pemerintah. 
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V.2  Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Modal 

Intelektual, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap 

Corporate Performance, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

a. Teoritis 

Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya untuk menambah variabel 

mengenai mekanisme corporate governance dan struktur kepemilikan 

lain. Selain itu, dikarenakan menggunakan periode yang relatif singkat 

maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambahkan periode waktu 

penelitian serta menambah sampel penelitian dengan perusahaan industri 

lain. 

b. Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan modal intelektual yang 

dimiliki sehingga dapat meraih keunggulan yang kompetitif, dan 

dapat meningkatkan corporate performance dimasa yang akan 

datang, sehingga dengan corporate performance yang baik dapat 

menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya. 

2) Bagi Investor  

Investor diharapkan dapat tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang memiliki corporate performance yang baik. melalui 

informasi  modal intelektual, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional yang di informasikan dalam laporan 

keuangan perusahaan. 
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