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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Adapun kesimpulanb yang dapaty ditarik olehk penulis berdasarkanl hasil 

pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab IV, yakni : 

a. Hasil pengujian dengan variabel Debtnto EquitymRatio (DER)tyang dipakai 

sebagai ukuran dari Financial Leverage menunjukkan hasil bahwa Financial 

Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap UnderpricingkPada Saat 

PenawaranmUmum Perdanatdi BEI. Maka hipotesis penelitiangini tidak 

terbukti. 

b. Hasilhpengujian dengan variabelhReputasi Underwriterymenunjukkan hasil 

bahwalReputasi Underwriterpberpengaruh negatifvterhadap Underpricing 

Pada Saat Penawaran Umum Perdana di BEI. Maka hipotesis penelitian ini 

terbukti. 

c. Hasil pengujian dengan variabelbPersentase PenawaranhSaham menunjukkan 

hasil bahwa PersentasemPenawaran Sahamietidak berpengaruhnterhadap 

UnderpricinglPada Saat PenawarangUmum Perdanaddi BEI. Maka hipotesis 

penelitianlini tidak terbukti. 

d. Hasilcpengujian dengan variabelpInflasi menunjukkanthasil bahwahInflasi 

tidak berpengaruhgterhadap UnderpricingnPada SaathPenawaran Umum 

Perdanahdi BEI. Makajhipotesis penelitianlini tidakoterbukti. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adanya keterbatasan pada penelitiankini yangwsekiranya akan 

mengakibatkan kendala pada hasil penelitian. Kendala tersebut merupakan, 

peneliti sulit dalam mencari beberapa prospektus perusahaan. Karena IDX tidak 

menyajikan beberapa prospektus. Kemudian dalam mencari referensi buku 

mengenai underpricing saham yang sangat jarang sehingga sulit ditemukan. 
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5.3 Saran 

Berikutbsaran yangpdisampaikan penulis dari hasil penelitiangyang telah 

dilakukan, yakni : 

a. Secara Teoritis 

Hasilh penelitian inig diharapkan bisa menjadi. sumber informasi serta referensi 

bagin penelitianh selanjutnya. Untuk riset selanjutnya peneliti disarankan 

untuk meneliti dengan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

underpricingh saham penawaranj umum perdana, selain variabel yang 

digunakanh dalam penelitianh ini agar bisa lebih mengeksplorasi dengan 

variabel lain supaya menghasilkan penelitian yang bervariatif. 

b. SecarakPraktis 

Bagin perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahanj diskusi 

atauh masukan bagim pembuat kebijakanwdi dalamg perusahaan untuk 

mempertimbangkanu informasi keuanganw dan non-keuangannu sebagai 

informasi pentingn dalam prospektus, hseperti underwritergyang masukp top 10 

darin“50 Most Active IDX Members in Total Trading Frequency”. Selain itu, 

perusahaanf juga dapatk mempertimbangkan untukj bekerja samab dengan 

underwriter yangh memiliki citrahbaik di matapmasyarakat.  

Bagi investor, hasil penelitianj ini jugah dapat dijadikank sebagai pertimbangan 

dalamf berinvestasi di pasar s modal untuk mempertimbangkan terlebih dahulu 

faktor internal (informasi keuangan dan non keuangan) dan faktor eksternal 

sebelum melakukan keputusan investasi. 
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