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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari uraian tahapan penelitian, dimana dalam bab ini 

akan dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti 

di masa yang akan datang.  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa kesimpulan terkait jawaban atas 

rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

 Pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa  Return On Asset berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap initial return. Hasil pengujian hipotesis kedua 

ditemukan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap initial return pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia untuk 

periode 2016 sampai dengan 2018. Hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa 

Earning Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap initial 

return. Hasil pengujian hipotesis keempat ditemukan bahwa Reputasi Underwriter 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap initial return.  

Untuk pengujian hipotesis kelima dan keenam ditemukan bahwa reputasi 

auditor dan firm size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap 

initial return.  

5.2 Implikasi 
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Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan ada beberapa implikasi penting 

dapat bermanfaat bagi perusahaan disarankan untuk menjaga posisi likuiditas yang 

mereka miliki, keberhasilan perusahaan dalam mengelola hutang jangka pendek 

dengan baik  akan mendorong stabilitas kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab 

itu posisi likuiditas merupakan instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan 

keyakinan dan kepercayaan investor pada saat initial public offering (IPO). Selain itu 

perusahaan disarankan untuk menjaga stabilitas hutang, dalam hal ini perusahaan 

harus melakukan perencanaan penggunaan hutang, dan mengetahui kebutuhan hutang 

secara pasti, selain itu perusahaan yang telah memiliki skala produksi yang tinggi 

harus berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutang dan berusaha 

memanfaatkan segala sumber daya yang berada di dalam perusahaan.  

Perusahaan disarankan untuk menjaga stabilitas kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba agar dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sumber dana, dan 

berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada hutang saat laba mengalami 

peningkatan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di dalam perusahaan. 

Perusahaan juga disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, karena 

itu perusahaan dapat mengelola sumber aset secara optimal, melalui pengelolaan dan 

pemanfaatan pada sumber yang dianggap produktif, sehingga meningkatkan nilai 

perusahaan. 
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5.3 Keterbatasan dan Saran 

Peneliti menyadari bahwa hasil yang ditemukan memiliki sejumlah kekurangan 

dan kelemahan yang disebabkan adanya keterbatasan yang dimiliki, diantaranya 

jumlah sampel perusahaan yang digunakan sebatas pada sektor non keuangan dan 

yang digunakan hanya beberapa kriteria yang ditetapkan pada teknik sampling. Oleh 

karena itu sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang 

lebih besar dan tidak hanya sebatasa perusahaan non keuangan di Bursa Efek 

Indonesia. 

Selain terkait jumlah sampel, periode waktu penelitian hanya dilakukan selama 

tiga tahun, diharapkan peneliti selanjutnya bisa menggunakan waktu pengamatan 

yang lebih lama demi keakuratan hasil yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


