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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah informasi keuangan 

dan non keuangan berpengaruh terhadap underpricing saham pada penawaran  

saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

underpricing. Hal ini dibuktikan sig t 0,092 > 0,05, dengan demikian H1 

ditolak dan H0 diterima. 

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan Return on Asset (ROA) terhadap 

underpricing. Hal ini dibuktikan sig t 0,719 > 0,05, dengan demikian H1 

ditolak dan H0 diterima. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan Earning Per Share (EPS) terhadap 

underpricing. Hal ini dibuktikan sig t 0,050 < 0,05, dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak. 

4. Tidak ada pengaruh yang signifikan umur perusahaan terhadap underpricing. 

Hal ini dibuktikan sig t 0,606 > 0,05, dengan demikian H1 ditolak dan H0 

diterima. 

5. Tidak ada pengaruh yang signifikan inflasi terhadap underpricing. Hal ini 

dibuktikan sig t 0,298 > 0,05, dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima. 
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6. Terdapat pengaruh yang signifikan Tujuan Penggunaan Dana investasi 

terhadap underpricing. Hal ini dibuktikan sig t 0,041 < 0,05, dengan 

demikian H1 diterima dan H0 ditolak. 

7. Terdapat pengaruh yang signifikan antara DER, ROA, EPS, Umur 

perusahaan, Inflasi, dan Tujuan Penggunaan Dana investasi secara bersama 

sama terhadap underpricing. Hal ini dibuktikan sig F 0,044 < 0,05, dengan 

demikian H1 diterima dan H0 ditolak. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini memiliki sejumlah 

keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi penelitian yang akan datang, yaitu ada 

data yang hilang atau rusak dan tidak ditemukan selama rentang waktu penelitian, 

penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang go public dari tahun 

2011 – 2015 sebanyak 38 sampel. Dan penelitian ini variabel yang digunakan 

terbatas hanya pada yang terdapat pada prospektus.  

5.3 Saran  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. 

Untuk itu peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjtnya sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan yang melakukan IPO dimasa mendatang, disarankan untuk 

memperhatikan EPS dan Tujuan Penggunaan Dana investasi (TPD) karna hal 

tersebut berpengaruh terhadap underpricing. Hal ini dilakukan agar tingkat 

underpricing yang terjadi tidak terlalu tinggi. Apabila EPS yang dimiliki 

cukup besar maka perusahaan tidak perlu menghawatirkan terjadinya tingkat 

underpricing yang besar. 
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2. Bagi investor hendaknya mempertimbangkan informasi yang terdapat di 

prospektus terutama mengenai informasi EPS dan TPD yang sesuai dengan 

penelitian ini berpengaruh terhadap underpricing. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah sampel 

maupun variabel dependen. Dapat juga menggunakan variabel lain yang 

diduga mempunyai pengaruh yang tinggi dan belum banyak diteliti oleh 

peneliti sebelumnya, sehingga dapat menambah referensi untuk peneitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


