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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adanya 

kemungkinan mendapatkan keuntungan dari strategi kontrarian di BEI telah 

menunjukkan bahwa: 

1. Return saham-saham losers memiliki nilai negatif. Hal ini terbukti dari nilai 

mean < 0 dan hasilnya signifikan.  

2. Saham-saham losers mengalami pembalikan yang signifikan.  

3. Rata-rata abnormal return saham-saham losers mengalami pembalikan. 

Pembalikan ini ditandai dengan mean-pre < mean-post dan hasilnya 

signifikan.  

4. Rata-rata Treynor ratio saham-saham losers mengalami pembalikan. 

Treynor ratio digunakan untuk mengetahui kinerja saham dengan 

memperhitungkan risikonya.  

Penelitian ini selaras dengan teori Efficient Market Hypothesis (EMH) 

dari Fama (1970) yang menyatakan bahwa harga berubah secara acak dan 

strategi-strategi bisnis berdasarkan harga tidak akan menghasilkan suatu 

keuntungan abnormal termasuk strategi investasi komtrarian, yaitu membeli 

saham losers dan menjual saham winners. Penelitian menunjukkan bahwa 

sekalipun secara statistik terjadi pembalikan yang signifikan, tetapi secara 
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praktis tidak dapat digunakan sebagai strategi perdagangan saham untuk 

menghasilkan keuntungan karena secara umum nilai dari hasil pengujian 

hipotesis berada < 0 atau negatif yang artinya dalam penelitian ini pembalikan 

yang terjadi adalah pengurangan tingkat kerugian. Sehingga penelitian ini 

memiliki kesimpulan yaitu strategi kontrarian kurang menguntungkan jika 

digunakan sebagai strategi perdagangan saham di BEI. 

 

5.2. Saran 

1. Bagi Investor 

Investor sebaiknya mempertimbangkan lebih lanjut untuk menggunakan 

strategi kontrarian di BEI karena dalam jangka pendek strategi kontrarian 

dinyatakan kurang menguntungkan di BEI pada penelitian ini. Oleh karena 

itu investor disarankan untuk melihat dari pengamatan jangka panjang jika 

ingin menggunakan strategi kontrarian agar investor tidak harus 

menanggung kerugian lebih banyak. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini menghitung dengan menggunakan interval pengamatan 

yang pendek yaitu tahunan selama periode 2013-2017. Peneliti selanjutnya 

disarankan dapat menggunakan interval pengamatan yang lebih panjang 

lebih dari satu tahun seperti dua tahun, tiga tahun, dst sehingga mendapatkan 

hasil yang lebih baik lagi. 
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5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan data di mana yang seharusnya 

sampel berjumlah 100 berkurang menjadi 93 akibat penggunaan purposive 

sampling sehingga terdapat beberapa saham yang tidak memenuhi kriteria. 

Selain itu juga terdapat data yang tidak terakses. 

  


