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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Value Added Capital Employed (VACA) terbukti berpengaruh positif yang 

signifikan terhadap Return on Investment (ROI) sebesar 0,000. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel dalam penelitian ini 

telah mengandalkan dana yang tersedia seperti ekuitas dan laba bersih dalam 

meningkatkan nilai tambah yang akhirnya meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

2. Value Added Human Capital (VAHU) terbukti berpengaruh positif yang 

signifikan terhadap Return on Investment (ROI) sebesar 0,002. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel dalam penelitian ini 

telah menggunakan pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki 

karyawan seperti motivasi untuk berinovasi dan memperbaiki proses bisnis 

agar lebih efisiensi yang akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

3. Structural Capital Value Added (STVA) terbuti tidak berpengaruh positif 

yang signifikan terhadap Return on Investment (ROI) sebesar 0,2555. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel belum mampu dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung 

usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta 

kinerja bisnis secara keseluruhan. 

4. Value Added Capital Employed (VACA), Value Added Human Capital 

(VAHU) dan Structural Capital Value Added (STVA) terbukti secara 

simultan berpengaruh positif yang signifikan terhadap Return on Investment 

(ROI) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015, variabel yang paling dominan adalah variabel 

VAHU dengan kontribusi sebesar 0,640. Hasil uji koefisien determinan 

didapat adjusted R2 sebesar 0,722 yang artinya 72,2% variabel dependen 
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(ROI) dapat dijelaskan oleh variabel independen (VACA, VAHU dan 

STVA). Sedangkan sisanya 27,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

5.2  Saran 

Hasil penelitian ini hanya berlaku pada 6 perusahaan pertambangan 

batubara yang menjadi sampel di periode 2011-2015, keterbatasan hasil penelitian 

ini memungkinkan adanya hasil yang berbeda bila menambahkan jumlah sampel 

atau periode yang lebih panjang sehingga penelitian yang akan datang dapat 

memberikan hasil yang lebih sempurna. Selain itu disarankan untuk menguji 

kembali variabel pada perusahaan pertambangan batubara saat kondisi ekonomi 

stabil untuk membuktikan adanya kemungkinan hasil yang berbeda dengan 

penelitian ini. 

 

 

 


