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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh 

Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), Price to Book Value 

(PBV), umur perusahaan dan jenis industri terhadap underpricing 

perusahaan yang IPO di BEI tahun 2012 – 2016. Berdasarkan hasil analisis 

dapat disimpulkan : 

1. Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap underpricing, karena 

tinggi rendahnya Current Ratio (CR) tidak dapat meningkatkan 

maupun menurunkan underpricing pada perusahaan yang IPO.  

2. Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh terhadap underpricing dengan 

arah negatif, karena jika DAR meningkat maka akan menurunkan 

underpricing perusahaan yang IPO, begitupun sebaliknya.  

3. Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh terhadap underpricing, 

karena PBV tidak dapat meningkatkan maupun menurunkan 

underpricing pada perusahaan yang IPO, nilai PBV saja tidak dapat 

dijadikan patokan dalam melihat  nilai suatu perusahaan akan tetapi 

ada informasi lain yang dijadikan patokan untuk melihat nilai suatu 

perusahaan sehingga mampu memberikan peluang underpricing 

perusahaan yang IPO. 

4. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap underpricing karena 

umur perusahaan tidak dapat meningkatkan maupun menurunkan 
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underpricing pada perusahaan yang IPO, umur perusahaan saja tidak 

dapat digunakan sebagai patokan untuk melihat kualitas suatu 

perusahaan bagi para investor, belum tentu perusahaan yang lebih 

muda mempunyai kinerja dan prospek yang lebih buruk dibandingkan 

dengan perusahaan – perusahaan yang telah lama berdiri. 

5. Jenis Industri tidak berpengaruh terhadap underpricing karena jenis 

industri apapun tidak dapat meningkatkan maupun menurunkan 

underpricing perusahaan yang IPO, underpricing terjadi pada jenis 

industri apapun dalam penelitian ini. 

6. Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), Price to Book Value 

(PBV), umur perusahaan dan jenis industri berpengaruh terhadap 

underpricing . 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang penulis berikan sebagai 

berikut ini : 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan periode tahun 

penelitian dan menambah jumlah variabel independen atau mengganti 

variabel independen yang diduga lebih berpengaruh terhadap 

underpricing. 

2. Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel independen yang 

berpengaruh terhadap underpricing sehingga sebaiknya ketika investor 

memutuskan untuk berinvestasi lebih baik mempertimbangkan faktor 

lain yang berpengaruh terhadap underpricing. 
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