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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
ditarik kesimpulan seperti berikut ini :
1. CEE total berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA.
Besar pengaruhnya secara total

termasuk kategori rendah, sedangkan

perhitungan secara parsial termasuk kategori rendah. Kategori sedang hanya
dicapai hanya pada tahun 2009. Nilai CEE paling rendah diantara elemenelemen intellectual capital, namun mampu memberikan pengaruh yang paling
tinggi diantara elemen intellectual capital.
rendahnya nilai CEE

Hasil ini dapat diartikan

penyebab utama rendahnya kinerja keuangan.

sehingga manajemen perusahaan kurang mampu memicu CEE

untuk

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan kearah yang lebih tinggi.
Meningkatnya pengaruh CEE

, HCE, dan

SCE, CSR

serta komisaris

independen setiap tahunnya terus meningkat. Kenaikan tiap tahun ini
menjelaskan bahwa manajemen terus berusaha untuk meningkatkan kinerja
keuangannya
2.

Rendahnya pengaruh CEE

terhadap kinerja keuangan juga disebabkan

kurangnya perhatian manajemen terhadap CEE

dalam menentukan kinerja

keuangan. Naik turunnya nilai mean CEE setiap tahun semakin menjelaskan
kurang pekanya manajemen terhadap investasi ini. Naiknya nilai mean CEE
bukan disebabkan investasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja
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keuangan tetapi disebabkan oleh meningkatnya hasil operasi normal
perusahaan dengan kata lain meningkatnya penjualan. Penurunan nilai mean
CEE

juga bukan disebabkan menurunnya nilai aset perusahaan akan tetapi

disebabkan menurunnya tingkat penjualan yang dilakukan perusahaan,
dengan demikian faktor ekonomilah yang menentukan turun naiknya nilai
mean CEE

dan bukan karena aktivitas yang dilakukan oleh manajemen

terhadap nilai CEE nya.
3.

Value added human capital (HCE) total berpengaruh berpengaruh secara
positif terhadap kinerja keuangan ROA. Hal yang sama juga terjadi kalau
dihitung secara parsial. Besarnya pengaruh HCE tergolong rendah terhadap
kinerja keuangan tetapi nilai deskriptifnya paling tinggi diantara elemenelemen intellectual capital dan CSR serta komisaris independen. Walaupun
nilai HCE paling tinggi tetapi belum mampu menghasilkan kinerja keuangan
yang tinggi. Tingginya nilai HCE ini berarti manajemen sudah menghargai
kemampuan human capital nya serta bersedia membayar harga yang tinggi
untuk kemampuannya itu. Rendahnya kinerja disebabkan ketidakmampuan
manajemen menyediakan fasilitas produksi yang canggih sesuai dengan
kemampuannya tersebut. Efeknya adalah human capital tersebut bekerja
dengan fasilitas seadanya.

4.

Rendahnya pengaruh HCE terhadap kinerja keuangan disebabkan karena
tingginya perhatian manajemen human capital sehingga nilai mean HCE
sangat tinggi. Manajemen terus berusaha untuk meningkatkannya sehingga

105

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

semakin terlihat ketidak seimbangan HCE dengan elemen Intellectual capital
dan CSR serta komisaris independen. Ketidakseimbangan ini dipicu oleh
rendahnya investasi terhadap CEE

sehingga HCE bekerja dengan peralatan

yang ada saja. Rendahnya nilai CEE

menunjukkan peralatan yang ada

tersebut sudah ketinggalan zaman dan harus diganti dengan mesin yang lebih
moderen.
5.

SCE

total berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Besar pengaruhnya secara total termasuk kategori rendah. Analisis secara
parsial menjelaskan hanya tahun 2009 yang tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan sedangkan tahun selanjutnya berpengaruh secara positif
tetapi besar pengaruhnya termasuk kategori rendah. Nilai mean SCE dapat
dikategorikan cukup tinggi. Rendahnya pengaruh SCE

terhadap kinerja

keuangan disebabkan kurangnya aktivitas perusahaan sehingga sistem yang
sudah canggih tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
6.

Corporate social responsibility (CSR) secara totalitas berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan. Besar pengaruhnya termasuk kategori rendah.
Secara parsial hanya untuk tahun 2012 dan 2009 yang berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan. Rendahnya pengaruh positif atau tidak
berpengaruh sama sekali terhadap kinerja keuangan disebabkan pelaksanaan
CSR yang dilaksanakan perusahaan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan
yang berlaku saja dan disamping itu pelaksanaan CSR banyak dilakukan
kearah intern perusahaan.

106
digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id

7.

Faktor lainnya yang menyebabkan

rendahnya pengaruh

CSR

adalah

kurangnya kepedulian masyarakat konsumen Indonesia terhadap lingkungan.
Masyarakat hanya membutuhkan produk yang kualitasnya tinggi dengan
harga murah. Hal ini disebabkan masih rendahnya pendapatan

perkapita

masyarakat Indonesia.
8.

Komisaris independen secara totalitas berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan. Besar pengaruhnya termasuk kategori rendah. Secara parsial juga
terlihat komisaris independen juga berpengaruh secara positif terhadap kinerja
keuangan, hanya untuk tahun 2012 yang tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan. Berpengaruh secara positif komisaris independen terhadap kinerja
keuangan dapat diartikan ada peran komisaris independen dalam menentukan
kinerja keuangan perusahaan. Ini menjelaskan adanya persamaan pendapat
antar komisaris independen dengan komisaris biasa dalam mengawasi
tindakan manajemen terhadap pengelolaan perusahaan. Pengaruhnya memang
positif tetapi besar pengaruhnya tersebut termasuk kategori rendah.

9.

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini dapatlah dinyatakan bahwa
pengaruh Intellectual capital, CSR, dan komisaris independen secara totalitas
terhadap kinerja keuangan perusahaan termasuk kategori rendah. Pengaruh
Intellectual capital, CSR, dan komisaris independen secara parsial awalnya
rendah tetapi tiap tahun kinerja keuangan perusahaan terus meningkat
akhirnya mulai tahun 2012 kinerja yang dicapainya termasuk kategori sedang.
Rendahnya pengaruh tersebut disebabkan manajemen perusahaan telah salah
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dalam mengambil kebijakan dalam melakukan investasi terhadap intellectual
capitalnya.

Ketidakseimbangan dalam melakukan investasi terhadap

intellectual capital menjadikan aktivitas perusahaan tidak berjalan seperti
yang diharapkan. Rendahnya nilai mean CEE adalah penyebab rendahnya
kinerja keuangan perusahaan. Penambahan investasi terhadap CEE sangat
diperlukan. Penambahan

tersebut harus

dilakukan secara seimbang.

Seimbangnya investasi terhadap elemen- elemen intellectual capital dapat
diatikan proses produksi dilakukan dengan mesin-mesin yang canggih (CEE )
dan dikerjakan oleh tenaga kerja yang andal (HCE) dan serta didukung oleh
sistem yang canggih pula (SCE ) maka value added yang akan diterima
perusahaan juga akan meningkat dengan demikian kinerja keuangan juga
akan meningkat. Seimbangnya investasi dalam intellectual capital akan
mampu menciptakan inovasi dan akselerasi di dalam perusahaan untuk
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
5.2 Implikasi Penelitian
Penelitian ini mempunyai implikasi terhadap teoritis maupun praktek.
Menurut resources based theory (RBT) perusahaan itu merupakan kumpulan dari
sumber daya yang unggul yang dimiliki perusahaan sehingga bisa bersaing di
pasaran.

Intellectual capital dan CSR serta komisaris independen merupakan

sumber daya yang diharapkan bisa mengungguli perusahaan lain. Salah satu
elemen dari

Intellectual capital, CSR

dan komisaris independen ini adalah

human capital. Kemampuan dari sumber daya ini tidak bisa ditiru oleh oleh
pesaing. Kemampuan sumber daya inilah yang diharapkan perusahaan untuk terus
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melaju meninggalkan para pesaingnya.
Menurut stakeholders theory (SHT) menjelaskan perusahaan bukanlah
entitas yang hanya mementingkan kepentingan shareholder saja tetapi juga
melayani kepentingan stakeholders. Salah satu elemen dari

Intellectual capital,

CSR, dan komisaris independen adalah corporate social responsibility (CSR).
Pelaksanaan CSR oleh perusahaan merupakan gambaran kepedulian perusahaan
terhadap stakeholders nya. Siapnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan
implikasi terhadap teoritis dan praktek dilapangan.
Implikasi teoritis yang diajukan adalah penelitian ini dapat menambah
literatur resources based theory (RBT) tentang pengukuran Intellectual capital
dan CSR di perusahaan manufaktur. Penelitian tentang Intellectual capital dan
CSR sampai sekarang masih kurang mendapat perhatian dari penelitidan para
ahlinya, padahal perannya sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan.
Implikasi secara praktek memberikan bukti empiris bahwa manajemen
perusahaan sudah salah persepsi dalam meningkatkan kinerja keuangan. Faktor
utama yang menentukan kinerja keuangan yaitu CEE

justru kurang mendapat

perhatian. Efek semuanya itu menyebabkan rendahnya kinerja keuangan.
Rendahnya nilai CEE

mengindikasikan manajemen sudah merasa apa yang

dicapai selama ini dianggap sudah baik, sehingga investasi terhadap CEE
terabaikan. Hal ini terlihat adanya kenaikan kinerja setiap tahun. Proses produksi,
teknologi produksi dipandang manajemen sudah baik. Investasi terhadap CEE
dilakukan sekedar untuk mempertahan kapasitas yang sudah ada.
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Manajemen memilih peningkatan investasi HCE dan SCE

dan

mengabaikan investasi terhadap CEE, padahal CEE adalah alat yang paling vital
dalam meningkatkan kinerja keuangan. Tingginya nilai HCE memberikan indikasi
bahwa manajemen sangat menghargai kemampuan yang dimiliki oleh human
capital oleh karena itu manajemen berani membayar human capital itu dengan
harga tinggi.
Nilai SCE

juga relatif tinggi, ini mengindikasikan bahwa manajemen

menyadari untuk meningkatkan kinerja keuangan maka perusahaan sangat
memerlukan suatu sistem yang canggih sehingga bias menciptakan effesiensi dan
effektivitas dalam mengerjakan suatu sehingga komunikasi dengan pelanggan bias
berjalan dengan baik yang akhirnya bias menciptakan consumer loyality dan
company names dimata pelanggannya.
Implikasi teoritis dari stakeholders theory (SHT) yaitu menambah literatur
stakeholders theory (SHT). Implikasi secara praktek adalah memberikan bukti
bagaimana pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. CSR yang telah
dilakukan perusahaan terrnyata tidak berpengaruh terhadap kineja keuangan, ini
mengindikasikan

bahwa

pelaksanaan

CSR

tersebut

tidak

menyentuh

perekonomian masyarakat sekitar perusahaan ditambah dengan ketidakpedulian
masyarakat terhadap lingkungan .Masyarakat konsumen Indonesia hanya
menginginkan produk yang kualitasnya tinggi tetapi harganya murah.
Kinerja keuangan yang tinggi hanya bisa dicapai apabila elemen
Intellectual capital, CSR serta dewan komisaris yang dimiliki perusahaan berjalan
dengan seimbang, sehingga akan terjadi sinergi diantara ketiga elemen tersebut.

library.uns.ac.id

110
digilib.uns.ac.id

Pelaksanaan CSR harus menyentuh perekonomian masyarakat sekitar perusahaan
sehingga bisa menimbulkan rasa “self of belonging” masyarakat terhadap
perusahaan, di samping itu diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan rasa
cinta lingkungan ditengah masyarakat, sehingga diharapkan dimasa mendatang
terjadinya pengrusakan lingkungan oleh perusahaan akan ditanggapi dengan tidak
membeli produk perusahaan sehingga akhirnya memaksa perusahaan agar tetap
menjaga lingkungan.
Peran komisaris independen harus lebih ditingkatkan, dengan arti kata
persentase jumlahnya harus seimbang dengan jumlah komisaris lainya.
Keberadaannya sebagai orang yang tidak punya kepentingan terhadap perusahaan
diharapkan pemikiran dan keahliannya bisa mewakili kepentingan stakeholdernya.
5.3

Keterbatasan dan Saran Penelitian

5.3.1 Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan ini mempunyai keterbatasan

diantaranya

adalah penelitian ini hanya untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
yang hanya terdiri dari 3 sektor yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri dan
industri barang konsumsi. Perusahaan yang terdaftar di BEI ada 9 sektor. Dengan
demikian penelitian ini tidak bisa mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di
BEI. Hal ini disebabkan setiap sektor itu mempunyai karakter dan sifat usaha yang
berbeda.
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5.3.2 Saran.
5.3.2.1 Saran Untuk Manajemen
a. Penelitian ini bersifat umum dan yang diteliti hanya perusahaan
manufaktur saja, jadi temuan juga bersifat umum. Tidak ditujukan untuk
perusahaan tertentu, ini disebabkan setiap perusahaan itu mempunyai sifat
dan karakter yang berbeda. Akuratnya hasil yang diperoleh maka untuk
meningkatkan kinerja keuangan dimasa yang akan datang, manajemen
perlu menghitung ulang intellectual capital yang dimilikinya. Hal ini dapat
dilakukan dengan mudah

menggunakan rumus

intellectual capital

(Pulic,1998 dan 2000) . Dengan dilakukannya perhitungan nilai intelectual
capital maka manajemen dapat mengetahui penyebab rendahnya kinerja
keuangan yang mereka miliki.
b. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan
melakukan investasi terhadap CEE
investasi terhadap CEE

secara terencana. Penambahan

dilakukan dengan menukar atau membeli aset

produksi yang lebih canggih dan kapasitasnya lebih besar. Investasi yang
dilakukan harus seimbang dengan elemen lainnya dengan demikian bisa
diharapkan akan terjadi sinergi dan akselerasi antar elemen intellectual
capital untuk meningkatkan kinerja keuangan.
c. Peningkatan kinerja komisaris independen bisa dilakukan dengan
memperbesar prosentasenya sehingga terjadi keseimbangan suara antara
komisaris biasa dengan komisaris independen.
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c. Pelaksanaan CSR

oleh perusahaan disarankan dan diarahkan kepada

pengem-bangan ekonomi masyarakat sekitar pabrik, sehingga tingkat
kesejahteraan masyarakat sekitar akan terus bertambah seiring dengan
makin berkembangnya perusahaan. Pelaksanaan CSR tidak hanya untuk
kepentingan intern saja tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar
sehingga dengan demikian akan tercipta rasa “self of belonging” dihati
masyarakat dan timbullah rasa bangga akan keberadaan perusahaan. Disaat
perusahaan membutuhkan masyarakat maka kebutuhan itu akan cepat
terpenuhi karena adanya saling pengertian antara masyarakat dengan
perusahaan.
5.3.2.2 Saran Untuk Lembaga Terkait.
a. Perlu kerjasama lembaga terkait pemerintah dan IAI (Ikatan Akuntan
Indonesia) mendorong merumuskan kembali definisi tentang CSR serta
menetapkan ukurannya yang jelas, dengan demikian pelaksanaan CSR
tersebut bisa diukur tingkat pelaksanaan dan keberhasilannya.
b. Pelaksanaan CSR harus direncanakan dan diawasi oleh pemerintah
sehingga masyarakat merasakan dampak positif pelaksanaan CSR tersebut.
c. Pemerintah perlu menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan
yang bersih dan sehat, sehingga diharapkan akan timbul kesadaran untuk
membeli produk yang mencemari lingkungan.
c. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang
melanggar atau menyuruh orang lain untuk merusak lingkungan demi
kepentingan perusahaan
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5.2.4 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini hanya dilakukan untuk perusahaan manufaktur saja.
Penelitian lebih lanjut yang diharapkan kepada peneliti lainnya adalah
menambah sektor dari perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor
yang berdekatan sehingga representatif untuk menggambarkan pengaruh
Intellectual capital dan CSR dan komisaris independen pada perusahaan
di Indonesia. Hasilnya akan bisa diungkapkan sehingga terlihat jelas
pengaruh Intellectual capital dan CSR serta komisaris independen dalam
mempengaruhi kinerja keuangan di Indonesia. Tambahan lain yang
diharapkan adalah menambah variabel lain yang terkait dengan intellectual
capital, seperti

umur perusahaan

sehingga akan

memperlihatkan

bagaimana pentingnya intellectual capital dalam menentukan kinerja
keuangan perusahaan.

