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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

sebagai dari akhir penulisan skripsi ini maka dalam bab ini penulis sajikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang disampaikam dalam bab ini 

seluruhnya didasarkan pada hasil analisi data dan pengujian hipotesis. Adapan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Return 

On Equity, Firm Size, umur perusahaan, Kepemilikan Saham Manajerial 

(MOWN) dan Kepemilikan Saham Institusional (INST) terhadap Abnormal 

Return perusahaan non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2007 – 2010. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan secara berganda  atau serempak (Karakteristik Perusahaan), 

Return On Equity, Firm Size, Umur Perusahaan, dan variabel (Karakteristk 

Kepemilikan Saham) Kepemilikan Saham Manajerial dan Kepemikan Saham 

Institusional memiliki pengaruh terhadap Abnormal Return pada perusahaan yang 

melakukan IPO dan secara kelayakan model, variabel Karakteristik Perusaan yaitu 

Kepemilikan Saham Institusional memiliki pengaruh terhadap Abnormal Return 
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pada perusaan yang melakukan IPO, sedangkan variabel Karakteristik Perusahaan 

lainya yaitu (Return On Equity, Firm Size dan Umur Perusahaan) serta variabel 

Karakteristik Kepemilikan Saham Manajerial) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Abnormal Return pada perushaan yang melakukan IPO perlu 

memperhatikan dan mepertimbangkan besaran aset perusahaan yang menjadi 

ukuran perusahaan (firm size ) sebagai faktor-faktor yang berpengaruh sehingga 

penting bagi keberhasilan pelaksanaan IPO. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian 

yaitu : 

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya 

menggunakan perusahaan non-kuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada rentang tahun penelitian yaitu dari tahun 2007 

sampai dengan tahun 2010 sehingga kesimpulan penelitian ini 

mungkin tidak akan berlaku untuk perusahaan pada sektor lainya. 

2. Proksi Karakteristik Perusahaan yang digunakn dalam penelitian ini 

adalah Profotabilitas yang menggunakn proksi Return On Equity, 

Ukuran Perusahaan Firm Size), dan Umur Perusahaan. 

3. Untuk Karakteristik Kepemilikan Saham, dalam penelitian ini hanya 

mebedakan menjadi kepemilikan Saham Manajerial dan 

Kepemilikan Saham Institusional. 
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Saran  

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran terhadap penelitian  

selanjutnya yaitu : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah 

sampel penelitian dan tidak terbatas hanya pada faktor non keuangan 

saja sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil 

penelitian. 

2. Untuk variabel Karakteristik Perusahaan dapat menggunakan rasio-

rasio keungan lainya yang juga dapat menggambarkan Karakteristik 

perusahaan dan diduga memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

Abnormal Return 

3. Untuk variabel Karakteristik Kepemilkan Saham dapat 

menambahkan atau membedakan Kepemilikan Saham menjadi 

Kepemilikan Saham Manajerial, Intitusional dan Publik. 

4. Untuk penelitian selanjtnya sebaiknya memperpanjang tahun 

penelitian. 

 


