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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  pada perusahaan yang go 

public di BEI periode 2005-2009 serta hasil analisis dari penelitian ini yang 

didukung oleh teori yang diperoleh dapat disimpulkan : 

1. Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap initial return. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar nilai size maka semakin kecil initial 

return. Hal ini disebabkan karena perushaan yang besar memiliki 

informasi yang lebih banyak sehingga dapat mengurangi tingkat ketidak 

pastian  investor akan prospek perusahaan. Selain itu perusahaan yang 

besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap pasar, sehingga 

perusahan besar mampu menghadapi persaingan ekonomi atau kurang 

rentan terhadap fluktuasi ekonomi.hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ervina (2009). 

2. ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap initial return. Hal ini 

berarti semakin tinggi roa maka perusahaan mampu menghasilkan laba 

di masa yang akan datang dan laba merupakan informasi penting bagi 

investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan modalnya. Hasil 

penelitian ini nendukung penelitian yang dilakukan oleh Indah (2006). 

3. NIG  memiliki pengaruh  pengaruh  positif terhadap initial return. Hal 

ini berarti semakin besar NIG maka semakin besar pula initial return-
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nya maka investor akan tertarik untuk membeli atau mencari saham 

perusahaan IPO tersebbut, dengan harapan dikemudian hari para 

investor akan mendapatkan pengembalian yang besar atas 

penyertaannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ervina 

(2009). 

4. Secara simultan bahwa size, roa, dan  nig berpengaruh secara signifikan 

terhadap initial return yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar  

2,718213 dengan sig F 0.036534.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang diajukan oleh peneliti. Adapun sarannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Untuk para investor di pasar modal diharapkan memperhatikan faktor 

ukuran perusahaan, return on assets (ROA), dan pertumbuhan laba pada 

saat membeli saham untuk mendapatkan return yang optimal. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan yang akan melakukan IPO hendaknya memperhatikan faktor 

non keuangan seperti kebijakan pemerintah, keadaan politik, dan keadaan 

perekonomian agar dapat mencapai tingkat harga yang optimal dan dapat 

meminimalkan initial return atas sahamnya. 

 

 

 



57 
 

 
 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Informasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan, ROA, dan pertumbuhan laba. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel keuangan lainnya seperti 

EPS, Financial Leverage, PER, Current Ratio, dan lain-lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


