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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Kesimpulan yang dapat diambil melalui analisa data dan pembahasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel VACA terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan ROA selama empat tahun pengamatan 2013-2016. Dari ketiga 

komponen IC, VACA memiliki pengaruh positif dan signifikan paling kuat 

dibandingkan dengan komponen lainnya yaitu VAHU dan STVA. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memanfaatkan 

aset fisik untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. 

2.  Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel VAHU terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan ROA selama empat tahun pengamatan 2013-2016. Jika difokuskan 

pada nilai rata-rata dari variabel VAHU, nilai rata-rata lebih rendah dari 

penelitian terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia 

tidak optimal dalam menciptakan value added melalui variabel VAHU. 

Walaupun nilai variabel VAHU bernilai positif dan berpengaruh signifikan, 

tetapi menunjukkan bahwa pemamfaatan sumber daya manusia belum 

dikelola secara optimal. 
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3. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa STVA terbukti berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA 

selama empat tahun pengamatan 2013-2016. Hal ini menandakan bahwa 

pengelolaan structure capital (SC) Bank Syariah masih belum baik. 

Rendahnya structure capital dapat menghambat produktivitas karyawan 

dalam menciptakan value added perusahaan, dimana terhambatnya value 

added akan mempengaruhi kinerja perusahaan yang kurang optimal 

4. Secara umum dapat diketahui bahwa VAICTM terbukti berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA selama 

empat tahun pengamatan 2013-2016. Dapat dikatakan bahwa perbankan 

syariah di Indonesia telah berhasil menghasilkan nilai tambah atas 

pemanfaatan semua biaya yang telah dikeluarkan terhadap physical assets, 

human capital dan structural capital sehingga mampu meningkatkan 

kinerja keuangan. 

 

5.2 Saran 

     Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini kepada 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Perbankan Syariah merupakan sektor bisnis yang memerlukan intellectual 

sebagai upaya peningkatan daya saing antar bank, tidak hanya antar bank 

syariah tetapi antar bank syariah dan bank konvensional. Secara empiris, 

terbukti adanya pengaruh antara pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Diharapkan tiap entitas perbankan syariah 
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dapat membuat kebijakan terkait dengan physical capital (VACA), human 

capital (VAHU), dan structural capital (STVA) guna meningkatkan standar 

kemampuan dari kinerja entitas perbankan syariah. 

2. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai minimum dari dari VACA, 

VAHU, dan ROA bernilai negatif yang menandakan terdapat entitas 

perbankan syariah yang merugi. Sehingga diharapkan entitas perbankan 

yang memiliki nilai negatif pada VACA, VAHU dan ROA dapat membuat 

kebijakan terkait tentang optimalisasi penggunaan physical capital 

(VACA), optimalisasi pemanfaatan human capital (VAHU) dan evaluasi 

strategi bisnis untuk dapat meningkatnya profitabilitas perusahaan. 

3. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai rata-rata VAHU bernilai positif. 

Melihat pada penelitian Meles  et al. (2016), Ozkan et al.(2016), Mondal 

dan Ghosh (2012) dan Santoso (2011) menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

dari variabel VAHU lebih tinggi dari nilai rata-rata VAHU pada penelitian 

ini. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia tidak optimal 

dalam pemanfaatan sumber daya manusia untuk menciptakan value added 

melalui variabel VAHU. Sehingga hal ini dapat sebagai evaluasi dan 

tinjauan untuk entitas perbankan syariah untuk mengoptimalkan 

pemamfaatan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai tambah. 

4. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa structural capital (STVA) pada 

perbankan syariah berpengaruh negatif. Structural capital dapat 

direpresentatifkan sebagai kualitas dari hasil laba untuk pengelolahan 

operasional seperti sistem operasional perusahaan, prosedur, budaya 

organisasi, dan manajerial perusahaan. Hal ini dapat menjadi evaluasi dan 
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tinjauan untuk entitas perbankan syariah untuk meningkatkan pengelolahan 

structural capital guna menciptakan value added. 


