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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh current ratio, debt to equity 

ratio, return on asset, total asset turnover, ukuran perusahaan dan reputasi 

underwriter terhadap initial return. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 

1. Berdasarkan uji statistik F maka dapat disimpulkan bahwa current ratio, debt 

to equity ratio, return on asset, total asset turnover, ukuran perusahaan dan 

reputasi underwriter memiliki pengaruh secara simulltan terhadap initial 

return. 

2. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa current ratio tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap initial return. 

3. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap initial return. 

4. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa return on asset tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap initial return. 

5. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa total asset turnover 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap initial return. 

6. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap initial return. 
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7. Berdasarkan uji t maka dapat disimpulkan bahwa reputasi underwriter tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap initial return. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

1. Hasil penelitian belum dapat menunjukan secara empiris bahwa variabel CR, 

DER, ROA dan reputasi underwriter berpengaruh terhadap initial return.  

2. Berdasarkan nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,291. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel independen hanya sebesar 29,1% masih 

ada beberapa variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model regresi 

pada penelitian ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Bagi investor yang akan berinvestasi dalam perusahaan IPO disarankan untuk 

memperhatikan nilai TATO dan tingkat ukuran perusahaan (SIZE) dalam 

analisis keputusan investasinya karena variabel tersebut telah terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap initial return. 

2.  Bagi perusahaan yang akan melakukan IPO diharapkan memperhatikan  nilai 

TATO dan tingkat ukuran perusahaan (SIZE)   perusahaannya sebagai faktor-

faktor yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan IPO. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, mengingat variabel-variabel dalam penelitian ini 

belum mewakili seluruh variabel dependen diharapkan pada penelitian 

selanjutnya perlu menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap 
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initial return pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering dan 

mencari pengukuran yang lebih baik dan obyektif dalam menentukan reputasi 

underwriter.  

 

 

  

 


