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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Perkembangan Intellectual Capital  dan Dana Pihak Ketiga 

a. Intellectual Capital (VAIC) yang diukur dari sampel penelitian selama 

tahun 2010-2013, diperoleh rata-rata sebesar -15.640. dimana nilai 

rata-rata tertinggi IC adalah Bank Panin Syariah yaitu sebesar 4.273, 

sedangkan terendah oleh Bank BRI Syariah yaitu -141.318. 

b. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2010 – 2013 diperoleh rata-rata 

sebesar 7942756.2 dengan data terendah sebesar 64.289.767 dan yang 

tertinggi 43.317.636 

2. Variabel kinerja keuangan pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia diukur dengan menggunakan profitabilitas (ROA) dari sampel 

penelitian selama tahun 2010-2013, diperoleh rata-rata sebesar 1,25. 

dimana nilai rata-rata tertinggi yaitu Bank Mega Syariah 2.40 sedangkan 

yang terendah yaitu Bank Syariah Mandiri 0.62. 

3. Umur Bank tertinggi yaitu Bank Muamalat yaitu 23, dan bank dengan 

umur terendah yaitu bank BNI Syariah yaitu 5. Rata-rata umur bank 

tersebut adalah 10,125. 
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4. Hasil Uji hipotesis : 

a. Hasil perhitungan secara simultan, menunjukkan nilai Fhitung dengan 

df1 = 2 dan df2 = 29 adalah = 1.366 dengan sig = 0,271. Pengujian 

diterima. Apabila pengujian dengan membandingkan Fhitung = 1.366 

diterima. Oleh karena itu dapat dari uji statistik  bahwa secara 

bersama-sama (simultan) tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pengaruh antara IC dan DPK terhadap ROAHasil uji statistic 

secara partial tidak terdapat pengaruh antara IC dengan ROA dan tidak 

terdapat pengaruh antara DPK dengan ROA. 

b. Secara Parsial tidak terdapat pengaruh antara Intellectual Capital 

dengan ROA. Dan tidak terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga 

dengan ROA. 

5. Umur bank sebagai moderator ternyata mampu memberikan pengaruh 

sebesar 16.7% terhadap ROA. Ini artinya bahwa variabel umur bank 

memberikan penguatan bila dibandingkan tidak menggunakan variabel 

umur bank. Maka variabel umur bank memberikan tambahan pengaruh 

sebesar 16.7% - 8.6% = 8.1% 
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5.2 Saran  

1. Untuk perusahaan sektor perbankan agar lebih mengoptimalkan 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) setiap tahunnya. Strategi untuk 

bisa mengoptimalkan seperti promosi, tingkat suku bunga dan lainnya, 

perlu ditingkatkan. Penyediaan dana tersebut dimaksudkan agar pihak 

perbankan dapat menggunakannya dalam bentuk penyaluran kredit. Hal 

ini dilakukan untuk bisa memperoleh pendapatan bunga atas kredit yang 

disalurkan. Dengan mengelola IC perusahaan secara maksimal maka ROA 

perusahaan akan semakin meningkat. 

2. Mengacu kepada hasil penelitian agar mempertimbangkan pentingnya 

peran Intelectual Capital (IC) terhadap kinerja keuangan melalui 

peningkatan sumber daya pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang 

berkaitan dengan keahlian karyawan, hubungan baik dengan pelanggan, 

dan kapasitas teknologi informasi milik perusahaan, yang secara signifikan 

berkontribusi dalam proses penciptaan nilai sehingga dapat memberikan 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) bagi perusahaan 

3. Pada faktor DPK agar menejemen bank dapat menjaga kepercayaan dan 

memberi rasa aman bagi nasabah, yaitu dengan menjaga tingkat 

likuiditasnya dan menghimpun dana dari masyarakat agar dapat mencapai 

80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. 

4. Pada faktor kinerja keuangan yang diukur dari ROA agar meningatkan 

pencapaian laba perbankan berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban 

terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan 
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meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba 

yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang 

memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak.  
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