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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang sudah 

dilakukan, maka penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh 

kebijakan ekonomi jilid XI terhadap perubahan abnormal return 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada uji hipotesis pertama, diperoleh hasil bahwa terdapat adanya 

perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara sebelum 

pengumuman  dengan sesudah pengumuman kebijakan ekonomi jilid 

XI. 

2. Pada uji hipotesis pertama, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat 

perubahan abnormal return sebelum pengumuman kebijakan ekonomi 

jilid XI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat average 

abnormal return positif yang signifikan pada periode pengamatan t-8 

dan t-4. Namun pada uji spss, nilai signifikansinya lebih dari 0,05 

sehingga hipotesis ditolak. 

3. Pada uji hipotesis kedua, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perubahan 

abnormal return saat pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI. 

4. Pada uji hipotesis ketiga, diperoleh hasil bahwa terdapat perubahan 

abnormal return setelah pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat average abnormal return 
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negatif yang signifikan pada periode pengamatan t+5 dan t+10. Selain 

itu berdasarkan uji spss, nilai signifikansinya dibawah 0,05 sehingga 

hipotesis diterima. 

 

5.2 Saran 

a. Bagi calon investor. 

 Semoga dengan adanya penelitian ini, calon investor baru di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dapat lebih cermat dalam melihat serta menilai 

informasi yang ada, khususnya dalam menilai informasi yang terdapat 

pada suatu kebijakan ekonomi, sehingga nantinya diharapkan dapat 

mendapatkan return yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu 

calon investor juga diharapkan lebih berhati-hati  dan bijak dalam 

mengambil sebuah keputusan untuk melakukan investasi. 

b. Bagi penelitian selanjutnya. 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

model penghitungan return yang berbeda yaitu mean adjusted model, 

dan market model. Kemudian dari hasil penghitungan return dari setiap 

model, dapat dibandingkan untuk mengetahui dampaknya bagi hasil 

penelitian. Selain itu juga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk 

mengembangkan indicator pengukur reaksi pasar, yaitu Trading Volume 

Activity serta bid-ask spread saham untuk memperkaya hasil penelitian.  

   

 


