
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



99 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh reputasi underwriter, ukuran perusahaan, debt to 

equity ratio, dan persentase penawaran saham kepada publik, baik secara individual 

maupun secara simultan terhadap underpricing. Dari hasil uji F diperoleh nilai  F 

sebesar 3,027 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 yang menunjukkan bahwa 

reputasi underwriter, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan persentase 

penawaran saham kepada publik secara simultan berpengaruh terhadap underpricing. 

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Ha1 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa reputasi underwriter yang diukur 

dengan variabel dummy dengan memberikan nilai 1 untuk underwriter yang 

termasuk dalam top 5 underwriter dan 0 untuk yang tidak termasuk top 5 

underwriter berdasarkan nilai (value) penjaminan, tidak berpengaruh positif 

terhadap underpricing, hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar -1,472 dan 

nilai signifikansi 0,149 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2014) dan Kartika dan Putra (2017) 

yang menyatakan bahwa reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap 

underpricing. 
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2. Ha2 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan logaritma natural dari total aset tidak berpengaruh positif 

terhadap underpricing tetapi berpengaruh negatif terhadap underpricing, hal 

ini dibuktikan dengan nilai t sebesar -2,597 dan nilai signifikansi 0,013 yang 

lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Saputra dan Suaryana (2016) dan Putra dan Sudjarni (2017) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap underpricing. 

3. Ha3 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa debt to equity ratio yang diukur 

dengan membagi total liabilitas dan total ekuitas tidak berpengaruh negatif 

terhadap underpricing, hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar 0,124 dan 

nilai signifikansi 0,856 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Risqi dan Harto (2013) dan Puspita dan 

Daljono (2014) yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak 

berpengaruh terhadap underpricing. 

4. Ha4 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa persentase penawaran saham kepada 

publik yang diukur dengan perbandingan jumlah saham yang ditawarkan 

kepada publik dengan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh, 

tidak berpengaruh positif terhadap underpricing, hal ini dibuktikan dengan 

nilai t sebesar -0,351 dan nilai signifikansi 0,727 yang lebih besar dari 0,05. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Daljono 

(2014) dan Rastiti dan Stephanus (2015) yang menyatakan bahwa persentase 

penawaran saham kepada publik tidak berpengaruh terhadap underpricing. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Pada penelitian ini nilai adjusted R square (R
2
) sebesar 15,3% yang berarti 

bahwa variabel reputasi underwriter, ukuran perusahaan, debt to equity 

ratio, dan persentase penawaran saham kepada publik, sedangkan 84,7% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Periode penelitian yang digunakan hanya 5 tahun, yaitu dari tahun 2012-

2016 sehingga belum dapat meneliti fenomena underpricing pada saat 

penawaran umum saham perdana secara mendalam. 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diajukan 

kepada peneliti selanjutnya terkait dengan underpricing¸ yaitu: 

1. Menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap 

underpricing  misalnya variabel-variabel keuangan yang dapat digunakan sebagai 

dasar analisis fundamental misalnya Return on Assets dan Return on Equity. 

2. Menambahkan periode penelitian dengan memperpanjang periode waktu 

penelitian sehingga lebih dapat menjelaskan fenomena underpricing dengan lebih 

baik. 
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