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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan harga saham 

dan volume perdagangan saham sebelum dan setelah pengumuman pasien 

pertama covid-19 di Indonesia. Berdasarkan pembahasan dan penjelasan pada 

bab sebelumnya, maka didapatkan hasil bahwa pengumuman pasien pertama 

covid-19 di Indonesia menyebabkan harga saham dan volume perdagangan 

saham mengalami perubahan yang signifikan. Pengumuman pasien pertama 

covid-19 membawa dampak di seluruh aspek kehidupan termasuk di dunia 

saham dimana membuat kebanyakan investor memilih menjual saham-

sahamnya dengan berbagai motif yang mendasarinya. Dari analisis 

perbandingan tersebut maka dirumuskan kesimpulan yaitu: 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap harga saham periode 

sebelum dan setelah pengumuman pasien pertama covid-19 di Indonesia. 

Berdasarkan hasil yang didapat harga saham rata-rata mengalami 

penurunan setelah pengumuman tersebut. Hasil ini menyatakan bahwa 

peristiwa pengumuman pasien pertama covid-19 di Indonesia 

mengakibatkan harga saham berubah secara signifikan dengan perubahan 

harga saham rata-rata yang mengalami penurunan.  

2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap volume perdagangan saham 

pada periode sebelum dan setelah pengumuman pasien
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 pertama covid-19 di Indonesia. Berdasarkan hasil yang didapat volume 

perdagangan saham rata-rata mengalami kenaikan setelah peristiwa 

pengumuman tersebut. Hasil ini menyatakan bahwa peristiwa pengumuman 

pasien pertama covid-19 di Indonesia mengakibatkan volume perdagangan 

saham berubah secara signifikan dengan perubahan volume perdagangan 

saham rata-rata yang mengalami kenaikan 

 

A. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

maka terdapat beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi investor, sebagai pelaku pasar modal dengan kondisi sekarang ini 

haruslah bisa memilih dan menganalisis informasi-informasi yang ada dan 

harus relevan serta jelas fakta dan keberadaannya untuk dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan sebelum berinvestasi. 

Selain memantau pergerakan harga saham dan volume perdagangan saham 

ketika berinvestasi juga perlu memperhatikan faktor internal seperti kinerja 

perusahaan dan faktor eksternal seperti faktor ekonomi, politik, dan kondisi 

pasar. Tujuan penelitian ini adalah analisis perbandingan harga saham dan 

volume perdagangan saham sebelum dan setelah pengumuman pasien 

pertama covid-19 di Indonesia yang dapat memberikan masukan bagi para 

emiten bahwa faktor eksternal sebagaimana pandemi covid-19 bisa 

mempengaruhi pergerakan harga saham dan volume perdagangan saham. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mengambil variabel lain ataupun 

objek lain yang berbeda agar dapat mengembangkan penelitian mengenai 

suatu peristiwa tertentu yang sedang terjadi pada saat itu dan pengaruhnya 

bagi perusahaan. 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah, 

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu dalam penelitian ini hanya 

menggunakan dua variabel yaitu harga saham dan volume perdagangan saham 

dengan objeknya hanya perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Sedangkan masih banyak variabel yang bisa diteliti terkait 

pengaruhnya suatu peristiwa tertentu terhadap perusahaan. 

 


