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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa pengaruh ukuran 

perusahaan, earning per share, price earning ratio, financial leverage, return on 

asset, return on equity, kepemilikan saham lama, reputasi auditor dan reputasi 

underwriter, terhadap initial return pada perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) di Indonesia periode 2012-2015. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 

2. Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 

3. Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 

4. Financial leverage tidak berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 
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5. Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 

6. Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 

7. Kepemilikan saham lama tidak berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 

8. Reputasi Auditor berpengaruh terhadap initial return pada perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia peride 2012-

2015. 

9. Reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap initial return pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia 

peride 2012-2015. 

10.  Secara simultan ukuran perusahaan, EPS, PER, financial leverage, ROA, 

ROE, kepemilikan saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter 

berpengaruh simultan terhadap initial return pada perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) di Indonesia periode 2012-2015. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Setelah melakukan penelitian, diketahui bahwa penelitian ini memiliki 

keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya dilakukan empat tahun yakni dari 

2012-2015 dan jumlah sampel yang masih terbatas yaitu 53 perusahaan. 

2. Variabel yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas, sehingga 

masih adanya penambahan variabel untuk penelitian selanjutnya. 

3. Penelitian ini tidak memperhitungkan faktor-faktor non akuntansi lainnya 

seperti umur perusahaan, tingkat inflasi, tingkat bunga dan jenis 

industrinya.  

5.3  Saran 

 Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, 

maka sara penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya bisa memperluas jumlah sampel dengan menambah 

periode yang lebih panjang. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel-variabel non 

akuntasi lainnya seperti umur perusahaan, tingkat inflasi, tingkat bunga, 

jenis industri yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap initial return 

saham.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen lainnya 

atau mengganti variabel independen yang tidak signifikan dari penelitian 

ini dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi initial return saham. 

 


