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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai, ukuran, umur 

dan profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai perusahaan berpegaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Chen (2005), hal tersebut karena 

semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi kebutuhan akan modal 

intelektual. 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Hasil ini konsisten dengan penelitian Eloking Surya (2014), hal 

tersebut karena perusahaan besar maupun kecil belum dapat menyadari 

bahwa aset terbesar untuk mempertahankan perusahaan mereka adalah 

dengan menciptakan dan mengembangkan modal intelektual. 

3. Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Rimmel et al (2009), hal tersebut 

karena perusahaan sudah mengalami kedewasaan dalam berbisnis dengan 

banyaknya pengalaman dan tingginya pemahaman dunia bisnis sehingga 

perusahaan lebih mudah dalam mengembangkan modal intelektual. 

4. Profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Hasil ini konsisten dengan penelitian Meek et al. (1995) dan 

Sutanto (2012). Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar 
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profitabilitas perusahaan, maka tingkat pengungkapan informasi modal 

intelektual justru semakin sedikit. 

5. Secara simultan variabel nilai, ukuran, umur dan profitabilitas perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

B. Saran  

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dalam 

penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk semua pihak, terutama yang akan melakukan penelitian yang serupa, 

saran tersebut yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menyajikan variabel independen 

yang lebih bervariasi untuk mengetahui pengungkapan modal intelektual 

seperti leverage, komisaris independen, jenis perusahaan, kepemilikan 

independen, kinerja keuangan dan lain sebagainya. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji objek lebih luas seperti 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga 

hasil penelitian dapat lebih menjelaskan hasil yang lebih luas. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah interval tahun penelitian 

agar data yang didapatkan lebih banyak sehingga dapat memberikan hasil 

yang lebih akurat. 

4. Penelitian ini menggunakan item pengungkapan modal intelektual yang 

berjumlah 78 item berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bukh et 

al.(2005). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan 78 

item tersebut ketika melakukan penelitian. Karena untuk penelitian yang 

telah dilakukan dengan menggunakan 78 item ini masih tergolong sedikit 

jumlahnya. 
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