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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengumuman peristiwa 

kematian pasien pada kasus PT Siloam International Hospitals, Tbk. dan peristiwa 

product recall pada PT Kalbe Farma, Tbk. berdampak pada return saham yang 

diperoleh para investor masing masing perusahaan serta bagaimana kondisi 

aktivitas volume perdagangan perusahaan pada bursa saham setelah peristiwa 

tersebut diumumkan. 

 Dari hasil perhitungan abnormal return pada waktu periode peristiwa, dapat 

disimpulkan bahwa para investor PT Siloam International Hospitals tidak 

memperoleh abnormal return di sekitar pengumuman peristiwa kematian pasien. 

Hasil pada PT Siloam International Hospitals, Tbk. tersebut menunjukkan bahwa 

peristiwa kematian pasien tidak memiliki kandungan informasi. Namun ditemukan 

adanya perolehan abnormal return yang signifikan yang diterima oleh investor PT 

Kalbe Farma, Tbk. di sekitar periode peristiwa, tepatnya pada tanggal 16 Februari 

2015. Hasil pada PT Kalbe Farma, Tbk. tersebut menunjukkan bahwa peristiwa 

product recall mengandung informasi, serta memberikan abnormal return negatif 

yang signifikan kepada para investor perusahaan tersebut yang mengakibatkan 

perubahan harga pada saham KLBF. 

 Dari hasil uji beda yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan return saham yang didapat oleh para investor, baik investor PT Siloam 

International Hospitals, Tbk. maupun investor PT Kalbe Farma, Tbk. antara 
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sebelum dan sesudah peristiwa kematian pasien dan peristiwa product recall 

diumumkan. 

 Uji beda juga dilakukan pada aktivitas volume perdagangan PT Siloam 

International Hospitals, Tbk. dan PT Kalbe Farma, Tbk. dengan hasil tidak terdapat 

perbedaan aktivitas volume perdagangan pada PT Siloam International Hospitals, 

Tbk. antara sebelum dan sesudah peristiwa kematian pasien tersebut diumumkan. 

Namun berbeda dengan hasil uji beda aktivitas volume perdagangan pada PT Kalbe 

Farma, Tbk. dimana dari hasil uji beda tersebut ditemukan adanya perbedaan 

aktivitas volume perdagangan pada saham perusahaan antara sebelum dan sesudah 

peristiwa product recall tersebut diumumkan. Hal tersebut diduga karena para 

investor lebih memilih untuk menahan saham perusahaan dibandingkan untuk 

menjualnya, sehingga aktivitas perdagangan saham perusahaan menjadi rendah. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini menggunakan dua perusahaan sebagai sampel dimana kemungkinan 

terjadinya pengaruh dari faktor lain menjadi cukup besar, semisal perusahaan 

memang sudah memiliki kepercayaan tersendiri dimata masyarakat luas dan juga 

investor, dikarenakan perusahaan sudah memiliki reputasi yang baik. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dan juga 

menggunakan sampel perusahaan yang memiliki bidang usaha berbeda, 

dikarenakan sedikitnya perusahaan farmasi dan rumah sakit yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

 Pada perhitungan return ekspektasi dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode perhitungan mean-adjusted model. Penelitian selanjutnya 



 

 

52 
Universitas Kristen Maranatha 

dapat menggunakan model alternatif lain, yaitu dengan menggunakan model 

market model atau market-adjusted model dengan menggunakan data IHSG selain 

dari data harga saham harian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


