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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan signifikan cumulative abnormal return (CAR) sebelum 

dan sesudah peristiwa  pengumuman pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI. 

Namun, hasil pengujian pada saat peristiwa penetapan Jokowi sebagai 

Presiden RI oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan peristiwa pelantikan 

Jokowi sebagai Presiden RI dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan signifikan cumulative abnormal return sebelum dan sesudah kedua 

peristiwa tersebut. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pasar bereaksi saat 

peristiwa pengumuman pencalonan Jokowi. Pengumuman ini sangat dinanti 

pasar karena banyak pelaku pasar yang berharap Jokowi akan membawa 

kebijakan pasar yang ramah atau market friendly.  

2. Hasil pengujian terhadap rata-rata aktivitas volume perdagangan (ATVA) 

terlihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan rata-rata aktivitas volume 

perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pencalonan, penetapan serta 

pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI. Hal ini dapat disebabkan karena 
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pelaku pasar menunggu gejolak politik yang akan terjadi serta masih 

menunggu pengumuman kabinet. Dengan tidak adanya perubahan yang 

signifikan dapat dikatakan bahwa transaksi perdagangan ada pada posisi 

normal. 

3. Penelitian mengenai biaya transaksi yang diproksikan dengan rata-rata bid-

ask spread dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan bid-

ask spread antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pencalonan 

Jokowi dan peristiwa penetapan Jokowi sebagai Presiden RI oleh MK. Hasil 

ini berbeda saat peristiwa pelantikan Jokowi. Pada peristiwa pelantikan 

Jokowi sebagai Presiden RI terdapat perbedaan signifikan bid-ask spread 

antara sebelum dan sesudah event. 

5.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini memberikan implikasi bagi pelaku pasar untuk memperhatikan 

pengaruh dari pengumuman peristiwa non ekonomi, salah satunya adalah 

peristiwa politik.  

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa : 

1. Para pelaku pasar telah bersikap rasional ketika menghadapi pengumuman 

peristiwa politik sehingga saat terjadi gejolak politik, pasar tidak terlalu 

gegabah dalam merespon peristiwa yang terjadi meskipun terjadi volatilitas 

karena hanya berlangsung sesaat. 

2. Dilihat dari likuiditas yang diukur dengan variabel aktivitas perdagangan, 

dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan aktivitas perdagangan sebelum 

dan sesudah peristiwa pada ketiga event tersebut. Hal ini dapat disebabkan 
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karena pelaku pasar menunggu pengumuman kabinet dan upaya yang  

dilakukan oleh pemerintah yang baru sebelum melakukan keputusan investasi 

dalam jumlah yang besar.  

3. Bagi pelaku pasar, apabila terjadi peristiwa di masa depan disarankan tidak 

perlu terburu-buru untuk melakukan keputusan membeli atau menjual saham 

karena trend sedang naik atau turun karena dampak seperti ini hanya 

sementara saja. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai reaksi harga 

dan likuiditas saham terhadap Jokowi effect, namun penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang terbatas hanya pada sektor 

infrastruktur, utilitas, transportasi, konstruksi dan bangunan sehingga hasilnya 

tidak dapat digeneralisasi. 

2. Penelitian ini tidak menguji secara harian sebelum peristiwa pengumumam 

untuk melihat apakah terdapat kebocoran informasi sebelum peristiwa 

pengumuman. 
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5.4 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan di atas, penulis memberikan beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. Jenis sektor perusahaan yang digunakan dapat lebih banyak sehingga hasil 

yang diperoleh dapat lebih menggambarkan kondisi yang terjadi di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Reaksi pasar yang diteliti dapat ditambahkan, karena umumnya penelitian 

mengenai reaksi pasar hanya melihat abnormal return dan trading volume 

activity saja. Misalnya menambahkan indikator variabilitas tingkat 

keuntungan saham, yaitu security return variability (SRV). 

 


