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BAB V 

SIMPULAN DAN PENUTUP 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menggetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Earnings Per Share, dan Profitabilitas terhadap undepricing pada perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering tahun 2010-2016. Setelah melakukan 

analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil analisis regresi berganda variabel Ukuran Perusahaan, Earnings 

Per Share, dan Profitabilitas dilihat dari  koefisien determinasi (R2) 

menjelaskan variabel underpricing perusahaan pada saat IPO sebesar 

11.7% atau 0,117 dan sisanya 88,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar variabel yang diteliti. 

b. Hasil analisis regresi berganda variabel Ukuran Perusahaan secara 

parsial (uji t) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap underpricing. Hal ini ditunjukkan pada uji t 

pada variabel ukuran perusahaan yang memiliki t hitung<t tabel yaitu     

-3,039<1,99346 maka Ho diterima dan Ha ditolak dan memiliki nilai 

signifikansi 0,003<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap Underpricing. 

c. Hasil analisis regresi berganda variabel earnings per share secara parsial 

(uji t) menunjukkan bahwa earnings per share tidak berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing. Hal ini ditunjukkan pada uji t pada 

variable earnings per share yang memiliki t hitung<t tabel sebesar           

-0,388<1,99346 dan memiliki nilai signifikansi 0,699>0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

earnings per share tidak berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. 

d. Hasil analisis regresi berganda variabel profitabilitas secara parsial (uji 

t) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap underpricing. Hal ini ditunjukkan pada uji t pada variabel 

profitabilitas yang memiliki t hitung<t tabel yaitu -1,288<1,99346 maka 
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Ho diterima dan Ha ditolak dan memiliki nilai signifikansi 0,202<0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian relatif sedikit yaitu berjumlah 

76 perusahaan.Bagi peneliti di masa yang akan datang disarankan untuk 

menambah sampel penelitian 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas dimana variabel 

hanya mampu mempengaruhi variabel sebesar 11,7%. Bagi peneliti di 

masa yang akan datang disarankan untuk menambah variabel selain yang 

ada pada penelitian ini  

c. Periode yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit yaitu dari 

tahun 2010-2016. Bagi peneliti dimasa yang akan datang disarankan 

untuk menambah tahun penelitian 

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan 

dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Manfaat bagi kalangan akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

referensi yang dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya 

penelitian lebih lanjut serta dapat memberikan pengembangan ilmu 

akuntansi khususnya mengenai underpricing. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Diharapkan dapat membantu untuk menambah wacana dan referensi 

baik secara teori maupun praktek khususnya mengenai perbandingan 

underpricing pada penawaran saham perdana perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya yang terkait dan sejenis. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian bagi calon perusahaan yang ingin 

mendaftarkan perusahaannya pada IPO agar lebih cermat dalam 

menentukan harga IPO. 

2. Bagi Investor  

a) Diharapkan kepada calon investor, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai informasi dalam pengambilan keputusan investasi pada 

penawaran saham perdana serta bagi emiten dan underwriter dalam 

menentukan harga saham perdana yang fair dan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak dan bagi lembaga regulator 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham, sehingga 

dapat mempertimbangkannya demi keberhasilan dalam melakukan 

IPO 

b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi penelitian sendiri maupun bagi yang lainnya. 
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