
 

 

43 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh ROA, EPS dan ukuran 

perusahaan terhadap initial return pada IPO. Sebanyak 207 perusahaan yang 

melakukan IPO pada tahun 2011 hingga 2019 dijadikan sampel pada penelitian ini 

dengan menggunakan program SPSS dalam melakukan pengujian, diperoleh hasil 

bahwa: 

1. ROA tidak berpengaruh terhadap initial return pada IPO. 

2. EPS tidak berpengaruh terhadap initial return pada IPO. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap initial return pada IPO.  

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka implikasi dalam hal 

teoritis maupun praktis adalah: 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

terhadap initial return pada IPO, selain itu hasil penelitian ini semakin 

memperkuat teori signaling, yang menyatakan bahwa Signal positif secara 

efektif dapat mengurangi tingkat ketidakpastian yang dihadapi investor, 

sehingga investor dapat membedakan kualitas perusahaan yang baik dan buruk. 

Informasi yang memadai akan dapat mengurangi tingkat ketidakpastian 

investor akan prospek perusahaan kedepan. 
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2. Dari segi praktis, penelitian ini menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan 

menjadi perhatian dari calon investor, artinya semakin tinggi ukuran 

perusahaan akan memberikan signal bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

prospek. Hal tersebut mengakibatkan penjamin emisi akan menawarkan harga 

saham emiten pada saat IPO dengan harga tinggi, sehingga tingkat initial 

return saham juga rendah. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran maupun 

masukan bagi investor, dan pihak perusahaan, sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan yang hendak melakukan IPO diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan dengan memperhatikan variabel yang berpengaruh pada 

penelitian ini yaitu ukuran perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor, diharapkan memperhatikan informasi perusahaan terkait 

pengambilan keputusan investasi yang tepat pada saham-saham IPO. 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini yang berpengaruh terhadap initial return 

yaitu hanya ukuran perusahaan. Selain itu investor juga diharapkan 

mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar profitabilitas saat melakukan 

valuasi saham 

 

 


