
 
 

77 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil olah data pada penelitian ini dan pembahasannya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari saham winners up atau saham winners pada kondisi pasar naik, 

terindikasi adanya perilaku herding namun tidak terjadi. Saham winners yang 

berada pada kondisi pasar naik dilihat dari return pasar saham winners yang 

nilainya positif. Pada saham winners up tidak menjelaskan adanya hubungan 

antara CSAD dan return pasar secara tidak signifikan. Sehingga dapat 

dikatakan jika dilihat dari saham winners up maka investor pada Pasar Modal 

Indonesia cenderung berperilaku rasional dalam melakukan kegiatan 

investasi. 

2. Dilihat dari saham winners down atau saham winners pada kondisi pasar 

turun, tidak terindikasi adanya perilaku herding. Saham winners yang berada 

pada kondisi pasar turun dilihat dari return pasar saham winners yang 

nilainya negatif. Pada saham winners down tidak menjelaskan adanya 

hubungan antara CSAD dan return pasar secara tidak signifikan. Sehingga 

dapat dikatakan jika dilihat dari saham winners down maka investor pada 

Pasar Modal Indonesia cenderung berperilaku rasional dalam melakukan 

kegiatan investasi. 
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3. Dilihat dari saham losers up atau saham losers pada kondisi pasar naik, tidak 

terindikasi adanya perilaku herding. Saham losers yang berada pada kondisi 

pasar naik dilihat dari return pasar saham losers yang nilainya positif. Pada 

saham losers up tidak menjelaskan adanya hubungan antara CSAD dan 

return pasar secara tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan jika dilihat 

dari saham losers up maka investor pada Pasar Modal Indonesia cenderung 

berperilaku rasional dalam melakukan kegiatan investasi. 

4. Dilihat dari saham losers down atau saham losers pada kondisi pasar turun, 

tidak terindikasi adanya perilaku herding. Saham losers yang berada pada 

kondisi pasar turun dilihat dari return pasar saham losers yang nilainya 

negatif. Pada saham losers down menjelaskan adanya hubungan antara 

CSAD dan return pasar secara signifikan. Pada saham losers up tidak 

menjelaskan adanya hubungan antara CSAD dan return pasar secara tidak 

signifikan. Sehingga dapat dikatakan jika dilihat dari saham losers down 

maka investor pada Pasar Modal Indonesia cenderung berperilaku rasional 

dalam melakukan kegiatan investasi. 

5.2. Saran 

Setelah dilakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan maka saran yang dapat 

dianjurkan yaitu : 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat herding sebagai topik 

penelitiannya diharapkan dapat menambah variabel lain selain yang ada pada 
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penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel pengamatan atau 

periode pengamatan agar dapat semakin berkembang. 

2. Data harga saham yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data 

mingguan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data 

harian yang harapannya dapat menjelaskan perilaku herding secara lebih 

akurat. 

3. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah 3 tahun. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk melakukan pengamatan pada penelitian selama 

minimal 5 tahun agar dapat menjelaskan perilaku herding secara lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


