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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa bulan Ramadhan pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2014 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return saham selama 

periode peristiwa, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan antara abnormal 

return saham industri makanan dan minuman sebelum dan sesudah bulan 

Ramadhan periode 2012-2014. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku pasar 

(investor) tertarik pada peristiwa bulan Ramadhan karena menjamin akan 

memberikan return yang lebih besar daripada sebelumnya. 

2. Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata trading volume activity saham 

selama periode peristiwa, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan antara 

trading volume activity saham industri makanan dan minuman sebelum dan 

sesudah bulan Ramadhan periode 2012-2014. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perilaku pasar (investor) tertarik pada peristiwa bulan Ramdhan karena 

menjamin akan menempatkan pada posisi trading range yang optimal, 

sehingga investor bersedia melakukan investasi. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran bagi pihak-

pihak yang bekepentingan abatara lain: 

1. Bagi investor peristiwa sebelum dan sesudah bulan Ramadhan ini dapat 

dijadikan referensi dalam melihat dan memprediksi perubahan kinerja saham 

yaitu abnormal return dan volume perdagangan. Selain itu, menjadikan 

bahan pertimbangan terkait pengambilan keputusan investasi yang dilakukan 
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oleh investor sebelum dan sesudah bulan Ramadhan, karena terdapat bukti 

kuat bahwa terjadi anomaly effect bulan Ramadhan  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali abnormal return 

dan volume perdagangan dengan menambahkan variabel lainnya seperti 

risiko sistematis, harga saham, frekuensi perdagangan saham dan indikator 

lainnya. Disamping itu dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga 

akan lebih mencerminkan reaksi pasar. Dalam penelitian selanjutnya 

diharapkan perhitungan abnormal return dengan menggunakan model lain 

yaitu Mean Adjusted Model yang menganggap bahwa return ekspektasi 

bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya 

selama periode. Model ini merupakan model yang paling sederhana, mudah 

dalam perhitungannya dan data-data yang diperlukan relatif sedikit.  

 

 


