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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti determinan initial return perusahaan 

Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan dengan menggunakan 77 perusahaan IPO periode 2016-2018 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. ROA, EPS, repurasi underwriter, financial leverage dan umur perusahaan 

berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap initial 

return. 

2. ROA secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap initial 

return perusahaan IPO  

3. EPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap initial return perusahaan 

IPO. 

4. Reputasi underwriter secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap initial return perusahaan IPO. 

5. Financial leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap initial return 

perusahaan IPO. 

6. Secara parsial umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap initial return perusahaan IPO. 

Hasil penelitian ini menunjukan R-square sebesar 0,379 atau sebesar 37,9% berarti 

bahwa ROA, EPS, repurasi underwriter, financial leverage dan umur perusahaan 
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memiliki kemampuan untuk mempengaruhi initial return sebesar 37,9%. 

Sedangkan sisanya yaitu 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya terdapat lima faktor yaitu ROA, 

EPS, reputasi umderwriter, DER dan umur perusahaan yang diuji pengaruhnya 

terhadap initial return. Jika dilihat dari hasil R2 yang hanya 37,9% masih ada 

banyak faktor yang dapat diuji pengaruhnya terhadap initial return. Selain itu 

periode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian masih terlalu singkat 

sehingga data yang diperoleh tidak terlalu banyak. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan pada 

penelitian ini, Adapun beberapa saran yang diberikan agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

yang diduga dapat mempengaruhi initial return seperti reputasi auditor, 

jenis industri, tingkat inflasi dan lain sebagainya.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memilih periode waktu yang lebih 

Panjang agar sampel yang diteliti lebih banyak dan bervariasi sehingga 

dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam menjelaskan determinan 

yang mempengaruhi initial return. 

 


