
 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah perusahaan dengan 

kapabilitas teknologi informasi yang unggul memiliki kinerja dan nilai perusahaan 

yang lebih tinggi dari perusahaan kontrol. Berdasarkan hasil penelitian yang  telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini : 

a. Kapabilitas teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan, sehingga perusahaan dengan kapabilitas teknologi infomasi 

yang unggul belum tentu memiliki kinerja perusahaan yang lebih tinggi 

dari pada perusahaan kontrol. 

b. Kapabilitas teknologi informasi juga tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan, sehingga perusahaan dengan kapabilitas teknologi 

infomasi yang unggul belum tentu memiliki nilai perusahaan yang lebih 

tinggi dari pada perusahaan kontrol. 

B. Implikasi Penelitian 

Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa kapabilitas teknologi 

informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga 

perusahaan dengan kapabilitas teknologi infomasi yang unggul belum tentu 

memiliki kinerja perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan kontrol. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Amrul & Hardy 

(2010), Chae et al. (2014) dan Ong & Chen (2014). 

Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa kapabilitas teknologi 

informasi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga 

perusahaan dengan kapabilitas teknologi infomasi yang unggul belum tentu 

memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan kontrol. 

Penelitian ini memberikan bukti tentang pengaruh kapabilitas teknologi informasi 

terhadap kinerja dan nilai perusahaan sesuai dengan kondisi di Indonesia. 

 



 

 

C. Keterbatasan & Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga dapat menjadi 

perhatian bagi penelitian selanjutnya, adapun keterbatasan dan saran perbaikan 

kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Periode pengamatan penelitian ini terbilang cukup singkat yakni selama 3 

(tiga) tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal ini terjadi 

karena sedikitnya tersedia data mengenai perusahaan yang memiliki 

kapabilitas teknologi informasi. Sebagaimana yang kita ketahui 

sebelumnya, data ini diambil dari ajang TOP IT & TELCO Award. Ajang 

ini baru berlangsung selama tiga tahun, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan dengan menunggu 

hasil pengumuman dari ajang tersebut. 

b. Penelitian ini membandingkan antara perusahaan dengan kapabilitas 

teknologi informasi yang unggul dengan perusahaan kontrol. Perusahaaan 

kontrol dipilih berdasarkan kriteria yang ada dan sepenuhnya menjadi 

keputusan peneliti sehingga pemilihan perusahaan kontrol ini akan terkait 

erat dengan hasil penelitian. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya, 

perusahaan dengan kapabilitas teknologi informasi dibandingkan dengan 

rata-rata industri pada bidang masing-masing. 

 


