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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh melalui hasil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Dalam penelitian ini usia perusahaan secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap initial return pada perusahaan yang melakukan IPO 

pada tahun 2008-2016. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak 

menggunakan usia perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

berinvestasi, karena kridebilitas perusahaan tidak dapat diukur dengan 

berapa lama perusahaan berdiri. Perusahaan yang telah lama berdiri tidak 

dapat menjadi jaminan bahwa segala sesuatu didalamnya juga telah berjalan 

dengan baik atau memiliki kondisi keuangan yang baik pula.   

2. Dalam penelitian ini financial leverage secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap initial return pada perusahaan yang melakukan IPO 

pada tahun 2008-2016. Pengaruh signifikan yang ada adalah pengaruh 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar financial leverage, maka 

semakin tinggi pula initial return perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil 

financial leverage, maka semakin rendah pula initial return perusahaan.   

3. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap initial return pada perusahaan yang melakukan IPO 

pada tahun 2008-2016. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak 
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menggunakan ukuran perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

berinvestasi. Informasi mengenai ukuran perusahaan kurang diperhatikan 

oleh investor dalam perdagangan awal. Investor akan lebih tertarik dengan 

perusahaan yang memiliki prospek usaha yang menarik, dan diharapkan 

akan berkembang di masa yang akan datang, tanpa harus 

mempertimbangkan ukuran perusahaan. 

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut. 

1. Emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana sebaiknya berusaha 

menetapkan harga saham perdana yang sewajarnya, dengan lebih mengenal 

dan mengetahui informasi akuntansi yang berkaitan dengan perusahaan, 

sehingga menguntungkan pihak lainnya.  Hal ini disebabkan apabila  harga 

saham perdana yang ditetapkan tidak sesuai maka akan terjadi initial return 

yang tinggi sehingga yang merugikan emiten. Akibatnya perusahaan tidak 

dapat memperoleh dana yang maksimum dari pelaksanaan IPO. 

2. Investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan  

IPO sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor yang telah terbukti 

mempengaruhi tingkat initial return seperti financial leverage sehingga 

dapat mengoptimalkan return dan keuntungan yang diperoleh dengan 

melakukan investasi. Dari financial leverage investor dapat menilai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dan 

menggunakan dana yang dimiliki untuk membiayai aktivitas operasional 
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perusahaan guna memaksimalkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh 

oleh perusahaan tentunya juga akan menguntungkan bagi investor. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian berikutnya adalah: 

1. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel informasi akuntansi 

dan non akuntansi lainnya, serta melakukan penelitian dengan variabel-

variabel makroekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga yang berpotensi 

mempengaruhi kondisi pasar saham pada saat IPO dilakukan. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian terhadap performa 

perusahaan setelah IPO dan meneliti kinerja jangka panjang saham 

perusahaan yang mengalami initial return positif. 

3. Diharapkan penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan, 

agar memperoleh sampel yang lebih banyak sehingga dapat memperoleh 

distribusi data yang lebih baik. 

 

 

 


