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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana intellectual capital dan 

corporate social responsibility mempengaruhi kinerja keuangan yang dimoderasi 

oleh good corporate governance perusahaan sektor pertambangan periode 2014-

2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian selama tiga tahun 

yakni 2014-2016. Pengujian hipotesa dilakukan dengan mengunakan alat Regresi 

Moderated Regression Analysis dengan uji t, uji f dan koefisien determinasi setelah 

sebelumnya dilakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan pengujian hipotesa yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Intellectual Capital (IC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-

2016. 

b. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2014-2016. 
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c. Intellectual Capital (IC) dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. 

d. Komisaris Independen memperkuat hubungan antara Intellectual capital 

(IC) terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. 

e. Komisaris Independen memperlemah hubungan antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menghambat hasil penelitian. 

Beberapa keterbatasan yang ditemui tersebut sebagai berikut : 

a. Penelitian ini hanya menggunakan intellectual capital (IC), Corporate social 

Responsibility (CSR), Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

(ROE). 

b. Penilitian ini hanya berfokus pada perusahaan sub sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI, sehingga belum mencakup keseluruhan perusahaan yang terdapat 

di Indonesia. 

c. Periode penelitian yang singkat yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2016 

memungkinkan akan berdampak pada kurangnya signifikasi data pada hasil 

penelitian. 
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d. Penelitian ini hanya mengambil sampel sejumlah 18 perusahaan dari total 

populasi sejumlah 46 yang terdaftar di BEI. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penilitian dan hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan 

penilitian,  maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Perusahaan hendaknya melaksanakan dan mengungkapkan IC dan 

kegiatan 

CSR dengan efisien sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Bagi investor dan calon investor yang sudah dan akan menanamkan 

modalnya pada perusahaan hendaknya mempertimbangkan kegiatan CSR 

dan Komisaris Independen yang dilakukan perusahaan karena memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

3. Masyarakat hendaknya dapat menilai perusahaan yang baik salah satunya 

dengan cara melihat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan alam dan 

masyarakat sekitar. 

4. Bagi peniliti selanjutnya : 

a. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dependent yang 

terkait dengan kinerja keuangan yang, seperti ROA, GPM, QR, CR 

dll. 
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b. Penelitian selanjutnya memperbanyak  ukuran sampel, 

memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh dapat dilihat 

dari banyaknya perusahaan serta jangka waktu yang lebih panjang  

untuk  mempertinggi daya uji empiris dan juga menggunakan objek 

penelitian yang lebih luas , tidak hanya pada perusahaan pertambangan 

tetapi juga ditambah dengan perusahaan lainnya, karena semakin lama 

interval waktu dan semakin banyak sampel pengamatan maka semakin 

besar kesempatan untuk memperoleh informasi tentang variabel yang 

handal untuk melakukan peramalan yang lebih akurat. 

c. Dengan menggunakan variabel yang sama, penelitian ini bisa juga 

dilakukan pada semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian 

tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya pada 

perusahaan pertambangan saja. 

d. Penelitian selanjutnya  untuk memakai pengukuran indeks lainnya 

dalam mengukur pengungkapan IC dan CSR yang dapat mengurangi 

kesubjektivan dalam melakukan pengukuran indeks. 

 

 

 


