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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan dampak peristiwa 

pelantikan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 terhadap aktivitas Pasar 

Modal Indonesia. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan harga saham dan  

volume harga saham untuk dapat melihat apakah terdapat abnormal return serta 

terdapat perbedaan dari abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham 

pada saat sebelum dan sesudah peristiwa. 

 Hasil dari pengujian abnormal return Peristiwa Pelantikan Gubernur DKI 

Jakarta Periode 2017-2022 adalah tidak terdapat abnormal return. Hal ini 

dikarenakan t-hitung yang memiliki nilai lebih kecil dibandingkan t-tabel (seluruh 

t-hitung lebih kecil dari t-tabel yang memiliki nilai α = 0,01, α = 0,05, α = 0,1) yang 

artinya tidak terdapat abnormal return pada peristiwa ini karena seluruh hasil 

memiliki nilai yang tidak signifikan. 

 Hasil dari uji beda yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan 

abnormal return serta aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

peristiwa, dengan menggunakan metode uji beda yaitu uji paired sample t-test 

karena data yang akan diuji sudah berdistribusi normal dan menghasilkan asymp. 

Sig (2-tailed) untuk abnormal return yaitu bernilai 0,754 (lebih besar daripada 

0,05). Sedangkan  asymp. Sig (2-tailed) yang dihasilkan untuk aktivitas volume
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perdagangan saham adalah  bernilai 0,348 (lebih besar daripada 0,05). Berdasarkan 

hasil perhitungan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hasil uji beda abnormal 

return dan aktivitas volume perdagangan saham tidak terdapat perbedaan pada saat 

sebelum dan sesudah Peristiwa Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-

2022. 

 Hal ini memiliki arti bahwa Peristiwa Pelantikan Gubernur DKI Jakarta 

Periode 2017-2022 tidak memiliki kandungan informasi yang signifikan di Pasar 

Modal Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari kinerja perusahaan yang baik dalam 

menanggulangi isu kondisi politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pasar modal. Para investor yang menanamkan modalnya di investasi 

tidak langsung berupa saham biasa yang berjenis blue chip stock (saham unggulan) 

yang terutama terdaftar dalam Indeks LQ45 juga mampu menganalisa situasi pasar 

dengan baik sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang di 

masyarakat dan dikuatkan dengan berbagai teknologi informasi saat ini yang sudah 

sangat canggih melalui internet terutama media sosial untuk mengetahui kebenaran 

isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat sehingga tidak menimbulkan efek 

terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat berpengaruh bagi return yang 

diterima investor itu sendiri. Hasil dari pengamatan dan analisa yang baik yang 

dilakukan oleh para investor dalam meminimalisir risiko yang akan diperoleh 

nantinya, membuat pasar tidak ber eaksi secara signifikan karena para investor tidak 

ingin mengambil risiko mendapatkan kerugian di kemudian hari akibat investasi 

yang dilakukan apabila tidak dilakukan dengan pengamatan dan analisa yang tepat. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam dilakukannya penelitian ini, ada keterbatasan penelitian yang diduga 

berdekatan dengan peristiwa ini seperti peristiwa bom panci Terminal Kampung 

Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada akhir bulan Mei (24 Mei 2017) yang 

mengakibatkan ada sedikit kendala dalam menentukan periode peristiwa estimasi 

yang tepat sehingga membuat peristiwa tidak memiliki kandungan informasi. 

 

5.3 Saran 

Peneliti memiliki hipotesis berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari (Octafilia, 

2016) bahwa tanggal peristiwa pelantikan merupakan tanggal peristiwa yang 

memiliki dampak signifikan dan memiliki kandungan informasi dibandingkan 

dengan tanggal peristiwa kampanye dan pemilihan. Akan tetapi hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa tanggal peristiwa pelantikan tidak menghasilkan dampak 

yang signifikan. Oleh karena itu Saran yang dikemukakan oleh peneliti yaitu 

penelitian lebih baik menggunakan lebih dari satu tanggal peristiwa seperti pada 

saat kampanye, pemilihan, dan pelantikan sehingga dapat melihat dampak 

terjadinya suatu peristiwa lebih terperinci lagi dan dapat memastikan dari ketiga 

tanggal tersebut mana yang memiliki kandungan informasi atau bahkan dari ketiga 

tanggal tersebut tidak terdapat kandungan informasi. 


