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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Studi ini memiliki tujuan untuk menguji variabel independen yaitu intellectual 

capital, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja perusahaan. dari hasil analisis data di bab sebelumnya, maka 

dapat didapatkan kesimpulan yaitu: 

1. Intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2017-2018. Dari hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa peningkatan pada intellectual capital pada perusahaan 

dapat menyebabkan peningkatan pada kinerja perusahaan. Keadaan ini terjadi 

karena pengolahan intellectual capital seperti pemberian gaji atau tunjangan 

yang lainnya dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan 

serius dan bersungguh-sungguh yang akan meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam bekerja. Dengan dilakukannya hal tersebut biaya dapat ditekan 

dan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. 

2. Corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2018. Berdasarkan hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan bahwa jika perusahaan melaksanakan 

kegiatan CSR, sudah dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang wajib 

perusahaan lakukan jika ingin melakukan kegiatan operasionalnya. Walaupun 

kegiatan CSR memiliki pengaruh pada masyarakat sekitar perusahaan tersebut 

melakukan kegiatan operasionalnya, tetapi hal tersebut tidak memiliki 

pengaruh terhadap masyarakat yang tidak ada dalam daerah operasional 

perusahaan. 
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3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2017-2018. Dari penjelasan ini dapat 

disimpulkan bahwa besar kecil perusahaan tidak menentukan apakah 

perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan 

operasionalnya. Perusahaan kecil memiliki keunggulan dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya secara lebih efisien jika dibandingkan perusahaan 

yang lebih besar, tetapi kapasitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan 

lebih kecil jika dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Lalu perusahaan 

yang lebih besar memiliki kapasitas untung mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, tetapi 

beban yang dikeluarkan perusahaan juga akan semakin besar dan dapat 

mengurangi keuntungan perusahaan. Lalu dengan  besarnya perusahaan, 

manajemen akan lebih kesulitan untuk mengatur kapasitas perusahaan yang 

besar tersebut dan membuat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan akan berkurang. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang didapatkan, keterbatasan-keterbatasan yang mucul 

pada masa penelitian ditemukan, berikut ini adalah keterbatasan yang muncul yaitu: 

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan dua periode yaitu periode 2017 dan 

2018. Karena hal tersebut penelitian ini tidak dapat menggambarkan kondisi 

jangka panjang lebih dari dua periode. 

2. Dari hasil penelitian ini diketahui masih banyak variabel independen yang 

dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja perusahaan yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

5.3 Saran 

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti buat, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yaitu: 
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1. Menambahkan jumlah tahun periode penelitian, tidak hanya periode 2017 dan 

2018 melainkan beberapa tahun setelah atau sebelumnya. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel independen lain yang 

masih dapat mempengaruhi variabel dependen karena pada penelitian ini 

menghasilkan bahwa masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi 

variabel kinerja perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


