
 

 

BAB V PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengungkapan intellectual capital tidak berpengaruh terhadap cost of equity. 

Pengungkapan human capital, structural capital dan relational capital tidak 

berpengaruh terhadap cost of equity. Pengungkapan intellectual capital 

berpengaruh terhadap cost of debt. Pengungkapan human capital, structural capital 

dan relational capital tidak berpengaruh terhadap cost of debt. 

b. Pengungkapan intellectual capital dan komponen yang tidak berpengaruh terhadap 

cost of equity dan cost of debt tidak mendukung Resource Based Theory dan  

Signaling Theory. 

c. Pengungkapan intellectual capital berpengaruh terhadap cost of debt  mendukung 

Resource Based Theory dan  Signaling Theory. 

 

2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

d. Hasil analisa data dalam penelitian tidak berdistribusi normal, sehingga 

berkemungkinan menyebabkan terjadinya heterokedastisitas dalam penelitian ini. 

e. Tidak semua perusahaan High-IC Intensive Industry melakukan pengungkapan 

secara lengkap. 

f. Tidak semua perusahaan High-IC Intensive Industry yang mengungkapkan jumlah 

beban bunga pinjaman, sehingga menyebabkan banyak pengurangan sampel 

perusahaan dalam penelitian. 

 

3. Saran 

a. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan intellectual capital dan 

komponennya tidak berpengaruh terhadap cost of equity, dan pengungkapan 

intellectual capital berpengaruh negatif  signifikan terhadap cost of debt, namun 

tidak untuk setiap komponen pengungkapan intellectual capital yang tidak 

berpengaruh terhadap cost of debt. Hal ini bisa dijadikan dasar oleh Bapepam LK 

sebagai lembaga yang mengatur kebijakan pembuatan Laporan Keuangan agar 



 

 

pengungkapan intellectual capital menjadi suatu kewajiban, agar pengungkapan 

intellectual capital dapat dijadikan investor dan kreditur sebagai acuan dalam 

berinvestasi. 

b. Hasil penelitian ini juga memberikan saran bagi manajemen perusahaan agar lebih 

beradaptasi dengan tekhnologi dan perkembangan informasi, serta pengembangan 

sumber daya manusia dalam menjalankan operasional sehingga intellectual capital 

memberikan faedah bagi perusahaan. 

c. Untuk penelitian selanjutnya dapat memfokuskan untuk menguji pengaruh 

pengungkapan intellectual capital dan kualiatas dari pengungkapan terhadap cost 

of capital. 

 


