
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa signifikasi intellectual capital sebesar

0,000 yang berarti 0,000 < 0,05. Sedangkan nilai t hitung untuk intellectual

capital sebesar 4,097 dan nilai t tabel pada tabel statistik sebesar 2,014. Maka

nilai t hitung >t tabel (4,097 > 2,014) yang berarti Ha diterima, H0 ditolak.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa; “intellectual capital berpengaruh

positif terhadap kinerja perusahaan LQ45 yang terdaftar pada bursa efek

Indonesia periode 2015-2017.” Dengan demikian, hipotesis pertama Ha

diterima (H0 ditolak) yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara

Intellectual Capital terhadap kinerja perusahaan.

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa corporate sosial responsibility sebesar

yang berarti 0,143 > 0,05. Sedangkan nilai t hitung untuk corporate sosial

responsibility sebesar -0,192 dan nilai t tabel pada tabel statistik sebesar

2,014. Maka nilai t hitung < t tabel (-0,192 < 2,014) yang berarti Ho diterima,

Ha ditolak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa: “corporate sosial

responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan LQ45 yang

terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2015-2017.” Dengan demikian

terdapat pada hipotesis yang kedua, H0 diterima (Ha ditolak) dan dinyatakan

tidak terdapat pengaruh antara corporate sosial responsibility terhadap

kinerja perusahaan.

3. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa Intellectual capital dan

Corporate Sosial Responsibility berpengaruh secara simultan terhadap kinerja

perusahaan. Hasil yang diperoleh dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05.

Sedangkan nilai f hitung menunjukan nilai 8,656 dan pada tabel statistik nilai

f tabel menunjukan nilai 3.20. Maka nilai f hitung > f tabel (8,656 > 3.20)

maka Ha diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh secara simultan
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antara Intellectual capital dan Corporate Sosial Responsibility terhadap 

kinerja perusahaan. 

1.2 Saran 

Kesimpulan diatas merupakan kesimpulan sementara yang memerlukan 

penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yan lebih akurat karena adanya 

keterbatasan seperti data, waktu dan pengetahuan penulis. Adapun yang dapat 

dijadikan masukan sebagai berikut. 

1. diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator perhitungan

yang berbeda dari penelitian saat ini yang berhubungan dengan variabel

intellectual capital dan corporate sosial responsibility.

2. diharapkan waktu dalam penelitian berikutnya, harus lebih panjang dari

waktu penelitian yang peneliti telah lakukan. Pergunakan populasi yang lebih

banyak, karna dapat dipergunakan data sampel yang lebih banyak diluar

perusahaan sektor property. Sebab, perusahaan property memiliki tingkat

kreatifitas yang tinggi dalam menentukan variabel Intellectual capital yang

tinggi, dan tingkat kepercayaan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam

perusahaan tersebut agar dapat dimungkinkan corporate sosial responsibility

dapat berpengaruh positif.

3. diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independennya

secara lebih spesifik terhadap variabel dependen, atau bahkan dapat

mengganti variabel independen lainnya terhadap variabel dependen yang

sama atau bahkan variabel lain agar penelitian terkait daat lebih berkembang.
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