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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

4.1 Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat underpricing dan overpricing saham pada 

perusahaan yang IPO tahun 2006-2008, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Proporsi perusahaan yang mengalami underpricing pada periode tahun 

2006-2008 lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengalami overpricing pada periode itu. Hal ini sesuai dengan 

beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa banyak 

perusahaan yang mengalami underpricing saham pada saat penawaran 

saham perdana. 

2. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh secara serentak variabel 

independen (reputasi underwriter, ukuran perusahaan, persentase 

saham yang ditawarkan, dan umur perusahaan) terhadap variabel 

dependen, yaitu harga IPO pada perusahaan yang melakukan IPO 

periode tahun 2006-2008 di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,002 

(p<0,05). 



55 

 

3. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa hanya reputasi underwriter yang terbukti 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga IPO. Sedangkan ukuran 

perusahaan, persentase saham yang ditawarkan, dan umur perusahaan 

terbukti tidak berpengaruh terhadap harga IPO.  Hal ini menunjukkan 

bahwa para investor kurang memperhatikan faktor-faktor intern 

perusahaan dan lebih memperhatikan faktor ekstern perusahaan. 

Terbukti dengan hasil yang menunjukkan bahwa hanya reputasi 

underwriter dari perusahaan yang berpengaruh terhadap harga IPO. 

4. Berdasarkan tabel koefisien determinasi, nilai R square sebesar 0,322. 

Dapat disimpulkan bahwa hanya 32,2 % dari variabel independen 

dalam penelitian ini yang mempengaruhi variabel dependen. 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,8 % lebih dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi dalam 

penelitian ini. Kecilnya sumbangan tersebut menunjukkan bahwa rata-

rata investor pasar modal di Indonesia dalam melakukan investasi kurang 

memperhatikan aspek-aspek fundamental perusahaan dan sinyal-sinyal 

yang ada. Dalam hal ini investor dinilai masih bertindak irasional dan 

cenderung berfikir spekulatif, tanpa mempertimbangkan faktor rasional 

dengan lebih mendalam. dan hanya ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan 

faktor yang rasional.  

 

4.2 Saran 

 

a. Bagi emiten dan underwriter dapat menjadikan faktor-faktor yang 

telah dikemukakan dalam penelitian ini khususnya faktor reputasi 
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underwriter yang terbukti berpengaruh dalam penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan harga saham sehingga dapat 

saling menguntungkan dan mengurangi tingkat ketidakpastian bagi 

calon investor.  

b. Bagi calon investor agar bertindak secara rasional dan tidak 

berspekulatif dalam melakukan investasi serta  lebih memperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga IPO, terutama faktor 

internal perusahaan (emiten). Karena dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa para investor di BEI tidak atau belum memperhatikan 

informasi tentang variabel-variabel internal perusahaan (emiten). 

Dengan mempertimbangkan variabel-variabel internal  tersebut dapat 

membantu pihak investor dalam menentukan investasi yang tepat. 

c. Penulis dalam penelitian ini tidak memperhatikan kondisi ekonomi, 

politik maupun alam yang sedang terjadi di Indonesia yang 

kemungkinan bisa mempengaruhi keakuratan sampel yang digunakan, 

oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus tersebut.  

d. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian ini, 

sebaiknya memilih variabel-variabel lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini seperti kurs, tingkat suku bunga, nilai penawaran, ROA 

dan lain-lain, yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga IPO. 


