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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual 

capital,leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan secara parsial maupun simultan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi 

data panel dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Intellectual capitaltidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan sektor aneka industri. Hal ini menolak 

H1yang menyatakan Intellectual capitalberpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kuryanto dan Syafruddin, (2008) dan Pramelasari (2010). Dapat 

disimpulkan bahwa H1ditolak. 

2. Secara parsial variabel leverageberpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan sektor aneka industri. Hal ini menerima H2yang 

menyatakan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawati, dkk (2014) 

danHadi (2010). Dapat disimpulkan bahwa H2diterima. 

3. Secara parsial variabel likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan sektor aneka industri. Hal ini mendukung H3yang 

menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini 
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konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010), dan 

Ruwanti (2011). Dapat disimpulkan bahwa H3diterima. 

4. Secara parsial variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan sektor aneka industri. Hal ini menolak 

H4yang menyatakan ukuran perusahaan  berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

fachrudin (2011) dan Nurcahya (2014). Dapat disimpulkan bahwa 

H4ditolak. 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0.212029atau 

21,2%. Artinya bahwa pengaruh variabel intellectual capital,leverage, 

likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuanganpada 

perusahaan sektor aneka industriadalah sebesar  21,2 %, sedangkan 

sisanya 78,8 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan hanya 

ROA. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah indikator 

ukuran kinerja keuangan seperti ROE, ATO, EP, BOPO, dan lain 

sebagainya. 

2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 4 variabel independen 

untuk melihat keterkaitan antar variabel dan melihat pengaruhnya 

terhadap kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya kiranya dapat 

menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Mengingat beberapa variabel bebas dalam penelitian ini seperti 

leverage (DAR) dan likuiditas(CR) merupakan hal yang sangat 

penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan (ROA) diharapkan 

hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variebel 

lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.  

b. Penelitian selanjutnya dengan tema sejenis memperpanjang periode 

pengamatan sehingga pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang 

lebih panjang lagi dan mencoba objek yang berbeda agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih banyak terhadap berbagai sektor 

perusahaan 

c. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat 

menguji beberapa variabel lain yang diduga memiliki pengaruh 

terhadap kinerja  keuangan seperti Good Corporate Governance 

(GCG), Corporate Social Responsibility (CSR)dan lain sebagainya. 

2. Bagi perusahaan sektor aneka industri 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata yang berpengaruh terhadap 

kinerjakeuangan yaituleverage dan likuiditas. Oleh karena itu perlu 
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perusahaan memperhatikan tingkat likuiditas perusahaan agar jangan 

terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan 

menggambarkan perusahaan kurang mampu menutupi hutang jangka 

pendeknya, tapi bila terlalu banyak tingkat likuiditasnya tentu ini 

mencerminkan banyaknya dana yang menganggur yang juga 

menggambarkan kurang baiknya kinerja suatu perusahaan. Perusahaan 

sektor aneka industri diharapkan juga untuk menurunkan tingkat 

leveragenya (DAR), karena semakin tingkat leverage yang ada pada 

perusahaan tersebut maka akan semakin menurunkan profitabilitas 

perusahaan atau dengan kata lain kinerja perusahaan akan menurun atau 

buruk.  


