
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja 

operasi perusahaan antara sebelum dan sesudah Initial Public Offerings (IPO).  

Berdasarkan hasil analisis paired sample t-test diperoleh nilai signifikansi lebih 

besar dari nilai 0,05 yang berarti tidak signifikan. Menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan kinerja operasi perusahaan menggunakan Return On  Investment  (ROI) 

dan Economic Value Added (EVA) antara sebelum dan sesudah Initial Public 

Offerings (IPO).  Kinerja operasi perusahaan dua tahun sebelum dan dua tahun 

sesudah initial public offerings (IPO) pada tahun 2009, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak ada perbedaan kinerja operasi perusahaan menggunakan return on 

investment (ROI) antara sebelum dan sesudah Initial Public Offerings (IPO). 

Tidak ada perbedaan tersebut dikarenakan oleh tingkat laba yang didapat oleh 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offerings (IPO)  tidak 

menunjukkan perubahan yang cukup signifikan atau hampir bisa dikatakan 

sama antara sebelum dan sesudah melakukan IPO. 
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2. Tidak ada perbedaan kinerja operasi perusahaan menggunakan Economic 

Value Added (EVA) antara sebelum dan sesudah Initial Public Offerings 

(IPO). Tidak ada perbedaan tersebut dikarenakan oleh perusahaan-perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offerings (IPO)  belum maksimal 

memperhitungkan biaya modal atau ekuitas dan cenderung kurang hati-hati 

dalam menentukan kebijakan modalnya sehingga tidak ada perubahan, jika 

ada kemungkinan perubahan tersebut tidak terlalu signifikan. 

 

Walaupun demikian, penemuan atas temuan ini harus hati-hati karena ada 

kemungkinan bahwa perusahaan yang baru go public tersebut berusaha untuk 

menunjukan kepada investor upaya-upaya untuk terus melakukan investasi 

atau ekspansi, sehingga penjualan yang meningkat tidak serta merta 

menyebabkan kinerja operasi membaik.  

 

 

5.2 Keterbatasan  

Sejumlah kelemahan dapat kiranya disampaikan terkait dengan tidak 

ditemukannya bukti yang kuat bahwa ada perbedaan kinerja operasi perusahaan 

sesudah IPO menggunakan ROI dan EVA  dibandingkan dengan kinerja operasi 

perusahaan sebelum IPO. 

1. Kecilnya jumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu 23 perusahaan, bisa 

jadi merupakaan penyebab dari tidak terbuktinya hipotesis. 

2. Rentang waktu penelitian yang relatif pendek juga dapat menjadi salah 

satu penyebab tidak terbuktinya hipotesis. 
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5.3 Saran 

Mengacu dari beberapa kelemahan diatas, saran yang dapat diajukan untuk 

penelitian mendatang antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Memperbanyak jumlah sampel maupun rentang waktu penelitian sehingga 

hasil yang didapat bisa lebih kuat dalam mengargumenkan alasan. 

2. Penelitian yang akan datang dapat juga membandingkan kinerja operasi 

dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kinerja operasi lainnya, 

misalnya variabel yang  murni yang berbasis kas (cash flow). 


