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BAB V 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

       Penelitian empiris ini dilakukan untuk menguji analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran 

saham perdana. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Reputasi Underwriter dan 

Reputasi Auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing 

pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. 

2. Solvabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Underpricing pada 

perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana, akan tetapi 

hipotesis ini ditolak karena memiliki arah yang beda dari hipotesis 

penelitian (arah hipotesis adalah positif). 

3. Likuiditas dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap underpricing 

pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. 

 

b. Keterbatasan Penelitian 

       Berikut ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan sampel yang memiliki keterbatasan pada 

perusahaan jasa yang melakukan penawaran saham perdana saja, sehingga 
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tidak bisa digeneralisasikan untuk perusahaan sektor lainnya di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

variabel likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, reputasi underwriter, reputasi auditor 

sehingga pengaruhnya terhadap underpricing yang tercermin pada 

koefisien determinasi (adjusted R2) dalam penelitian ini rendah yaitu 

hanya sebesar 43.1% variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan 

underpricing. Padahal masih ada variabel lainnya yang mempengaruhi 

underpricing diantaranya rasio pasar, persentase penawaran saham, Good 

Corporate Governance, inflasi. 

 

c. Saran 

       Saran dari penelitian ini kepada para peneliti dan penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan jasa yang melakukan 

penawaran saham perdana sehingga belum mampu memberikan penjelasan 

dan gambaran atas perusahaan lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, 

sebaiknya menggunakan semua perusahaan yang melakukan penawaran 

saham perdana sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan. 

2. Menambah variabel lainnya misalnya rasio pasar, persentase penawaran 

saham, Good Corporate Governance, inflasi yang memungkinkan 

berpengaruh terhadap underpricing sehingga diharapkan nilai dari (adjusted 
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R2) dalam penelitian ini tinggi yang mampu menunjukkan bahwa dengan 

menambah variabel mampu menjelaskan underpricing. 




