BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil data penelitian yang telah dilakukan,untuk menjawab
rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Terdapat perbedaan rata-rata Abnormal Return yang signifikan sebelum
dan sesudah Pemilu 2019 yang terjadi di indonesia,sehingga dapat
disimpulkan bahwa peristiwa tersebut memiliki kandungan informasi dan
reaksi pasar terjadi.

2. Tidak terdapat perbedaan rata-rata Abnormal Return yang signifikan
sebelum dan sesudah Pemilu 2019 yang terjadi di Filipina, Dikarenakan
adanya informasi yang diperoleh investor melalui koran, televisi maupun
berita yang di release ke publik yang sangat mudah didapatkan maupun
diakses melalui internet, menyebabkan informasi yang beredar tersebut
sudah merata bagi pelaku pasar, sehingga aktivitas perdagangan di pasar
modal nampak normal dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan
di sekitar Event period.

5.2 Saran
1. Bagi Investor
a. Pada Pemilu 2019 ini investor sebaiknya melakukan perhitungan
yang hati-hati, terutama saat terjadinya peristiwa politik di suatu
negara yang secara tidak langsung mempengaruhi investasi dana
mereka di pasar modal negara tersebut. Karena stabilitas politik di
suatu negara juga secara tidak langsung dapat mepengaruhi
fluktuasi harga saham di pasar modal.
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b. Pergerakan indeks bergerak secara fluktuatif (naik turun) sehingga
dapat menyebabkan risiko dan ketidakpastian yang dihadapi
investor semakin besar, dan pada akhirnya minat investor untuk
berinvestasi menjadi tidak stabil,sehingga sebaiknya investor tidak
terlalu antusias dalam membeli saham,jika memegang saham dapat
memanfaatkan teknikal rebound untuk keluar dan meminimalisasi
kerugian.

c. Untuk sektor industrial yang ada di Filipina memiliki reaksi
terhadap Pemilu 2019 dikarenakan pengeluaran sebelum pemilu di
Filipina

secara

tradisional

memberi

manfaat

bagi

saham

konsumer,media dan ritel. Kemudian pada pemilu 2019, unit
perusahaan minuman Filipina yaitu Pepsi mengalami pertumbuhan
dalam penjualan, barang konsumsi yang digunakan saat pemilu
telah memiliki kepercayaan yang kuat dari masyarakat , sehingga
kedepannya saham sektor ini sangat menarik untuk di koleksi
karena dapat meningkatkan penjualan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan paramaeter Abnormal
Return untuk menguji reaksi pasar, tetapi juga menggunakan volume
perdagangan saham. Penelitian selanjutnya harus memperkirakan periode
estimasi dan jumlah sampel yang tepat dan sesuai dengan Event Study.

