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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh reputasi underwriter, umur perusahaan, presentase saham yang 

ditawarkan, current ratio, earning per share dan return on equity terhadap tingkat 

underpricing. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang melakukan 

Initial Public Offering (IPO) dan mengalami underpricing. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji t. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, maka hasil penelitiaan 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Reputasi Underwriter tidak memiliki pengaruh terhadap Underpricing.. 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya reputasi 

underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hipotesis 

pertama dalam penelitian ini ditolak. 

2. Umur Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Underpricing. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya umur perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hipotesis kedua 

dalam penelitian ini ditolak. 

3. Presentase saham yang ditawarkan tidak memiliki pengaruh terhadap 

Underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya 

presentase saham yang ditawarkan tidak berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. 

4. Current Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap Underpricing. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai Current Ratio tidak 

berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hipotesis keempat dalam 

penelitian ini ditolak. 

5. Earning Per Share tidak memiliki pengaruh terhadap Underpricing. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya nilai Earning Per 
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Share tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hipotesis 

kelima dalam penelitian ini ditolak. 

6. Return On Equity tidak memiliki pengaruh terhadap Underpricing. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya Return On Equity 

tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hipotesis keenam 

dalam penelitian ini ditolak. 

 
5.2 Saran 

Dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan kepada 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa underpricing disisi lain 

juga menguntungkan bagi investor karna investor dapat emmeperoleh initial 

return atas kesalahan penenpuan harga IPO perusahaan, dimana investor 

dapat lebih jelih melihat peluang guna dapat memperoleh initial return. 

2. Investor akan dapat lebih jelih melihat peluang dengan adanya penelitian ini 

yang menghasilkan reputasi underwriter, umur perusahaan, presentase saham 

yang ditawarkan, current ratio, earning per share dan return on equity yang 

tidak berpengaruh atas tingkat underpricing. Maka investor akan melihat 

faktor lain yang belum diuji dalam penelitian ini. 

3. Perusahaan yang akan go public lebih teliti dan berhati hati dalam 

menentukan harga IPO agar harga yang di tawarkan saat initial public offering 

tidak terlalu rendah. Dengan pendekatan pendekatan penentuan harga yang 

telah diteliti dalam penelitian ini dan variabel variabel yang telah diuji. 

4. Dalam pemilihan underwriter sebaiknya perusahaan jauh lebih selektif, karna 

underwriter yang memiliki reputasi baik akan jauh lebih di percaya oleh 

investor atas apa yang dicantum dalam prospektus. 
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5. Periode pengamatan sebaiknya diperpanjang guna untuk mendapatkan data 

perusahaan yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat memprediksi 

jangka panjang. 
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6. Dalam penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel yang lain untuk 

alat ukur tingkat underpricing sehingga dapat memberikan hasil yang lebih 

valid. Untuk variabel reputasi underwriter mungkin dapat menggunakan 

kategori atau pengukuran selain trading volume dan penggunaan reputasi 

auditor dapat menggunakan kategori diluar dari the big four. 

7. Untuk variabel independen rasio-rasio keungan dapat menggunakan rasio 

selain earning per share dan return on equity peneliti selanjutnya dapat 

menggunkan rasio Net Profit Margin, Return on Invesment, Return on Aset 

Debt Equity Ratio, karena dalam penelitian yang telah di lakukan rasio-rasio 

tersebut jarang digunakan dan rasio tersebut juga menjadi pertimbangan 

investor dalam mengambil keputusan. 


