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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan 

penelitian yang didapat melalui pengujian hipotesis dan analisis hasil penelitian : 

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa peristiwa pengumuman 

penutupan sementara bursa saham New York Stock Exchange 

menghasilkan abnormal return bagi investor dimana terdapat perubahan 

harga saham yang signifikan pada saham – saham LQ-45.  

2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukan bahwa rata – rata abnormal return 

(AAR) saham tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah 

peristiwa pengumuman penutupan sementara bursa saham New York 

Stock Exchange. Hal ini menunjukan bahwa disekitar tanggal 

pengumuman peristiwa penutupan sementara bursa saham New York 

Stock Exchange terdapat abnormal return yang diperoleh investor, namun 

secara keseluruhan rata – rata abnormal return (AAR) sebelum dan 

sesudah peristiwa secara statistik tidak berubah secara signifikan. 

3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukan bahwa rata – rata aktivitas volume 

perdagangan (ATVA) saham – saham LQ-45 tidak berbeda secara 

signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman penutupan 

sementara bursa saham New York Stock Exchange. Hal ini berarti bahwa 
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abnormal return yang terjadi pada peristiwa penutupan sementara bursa 

saham New York Stock Exchange direspon secara cepat oleh pasar 

sehingga terbentuk harga keseimbangan baru kemudian perubahan 

aktivitas volume perdagangan merespon dengan cepat. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan proses pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian 

dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi investor  

Sebaiknya para investor bersikap tenang dan menunggu informasi 

selanjutnya dalam pengambilan keputusan investasi saat menghadapi 

peristiwa – peristiwa negatif seperti peristiwa penutupan sementara bursa 

saham New York Stock Exchange. investor diharapkan untuk menguji 

suatu kandungan informasi dulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi 

pada suatu saham tertentu. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya 

akan menaikan nilai suatu perusahaan dimata investor. 

3. Bagi peneliti lain 

Supaya selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan mengambil 

peristiwa pengumuman yang terkait dengan perekonomian suatu negara 

dan dapat mengambil sampel – sampel yang lebih spesifik. Tujuan dari 
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pengambilan sampel yang lebih spesifik ini adalah untuk mendapatkan 

hasil yang lebih fokus mengenai dampak dari sebuah peristiwa. 

4. Bagi pemerintah 

Untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif ketika muncul 

peristiwa seperti penutupan sementara bursa saham New York Stock 

Exchange ini sebaiknya memberikan kebijakan – kebijakan yang  positif 

agar setiap investor percaya terhadap iklim investasi di Indonesia dan 

pemerintah melalui BAPEPAM wajib mengawasi dengan baik kegiatan 

perdagangan di pasar modal. 


