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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan abnormal return pada perusahaan subsektor 

telekomunikasi yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah 

pengumuman imbauan work from home tanggal 15 Maret 2020. 

Artinya pengumuman imbauan work from home tanggal 15 Maret 

2020 tidak memiliki kandungan informasi sehingga pasar tidak 

memberikan reaksi dan tidak memberikan pengaruh yang besar bagi 

investor.  

2. Tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham pada 

perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI sebelum 

dan sesudah pengumuman imbauan work from home tanggal 15 Maret 

2020. Artinya pengumuman imbauan work from home tanggal 15 

Maret 2020 tidak memiliki kandungan informasi  bagi investor 

sehingga pasar tidak  bereaksi dan  tidak menunjukkan adanya 

kenaikan perdagangan saham secara besar-besaran. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut:  
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1. Penelitian berikutnya dapat menggunakan model perhitungan 

abnormal return lainnya seperti market model atau mean adjusted 

model. 

2. Penelitian berikutnya dapat melakukan penambahan variabel 

penelitian untuk menguji reaksi pasar pada suatu peristiwa yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Variabel 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti return saham, 

harga saham serta variabel-variabel lain yang dapat digunakan untuk 

mengukur reaksi pasar.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lebih 

banyak, tidak hanya terbatas pada satu subsektor yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia saja.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala yang 

menjadi keterbatasan yang dapat memengaruhi kualitas dari hasil 

penelitian ini. Adapun keterbatasannya antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua indikator untuk mengukur 

reaksi pasar yaitu abnormal return dan volume perdagangan saham, 

sehingga hanya melihat pengaruh pengumuman imbauan work from 

home tanggal 15 Maret 2020 terhadap dua variabel tersebut.   

2. Penelitian ini memiliki jumlah sampel yang sedikit karena perusahaan 

subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

berjumlah sedikit.  
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3. Penelitian yang menggunakan peristiwa serupa dengan pengumuman 

work from home tanggal 15 Maret 2020 masih sedikit, sehingga 

referensi dengan peristiwa serupa juga sedikit.  

D. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 

telah diperoleh, maka implikasi dalam penelitian ini untuk investor atau 

pelaku pasar yaitu jika terdapat suatu peristiwa yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman, sebaiknya investor jangan 

terburu-buru untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Ada baiknya 

untuk selalu menyeleksi, mencermati, dan menganalisis informasi yang 

diterima.  

 

 

  


