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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Melalui analisis data menggunakan Microsoft Office Excel 2019 dan  IBM 

SPSS Statistics 23 serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai dampak 

peristiwa pidato kemenangan Joe Biden terhadap abnormal return saham pada 

sub sektor logam dan mineral, maka simpulan yang didapatkan : 

a. Abnormal return pada peristiwa sebelum pidato kemenangan Joe Biden 

signifikan pada hari ke-13, hari ke-11, hari ke-7, dan hari ke-3 dengan 

perolehan abnormal return bernilai negatif.  

b. Abnormal return pada peristiwa sesudah pidato kemenangan Joe Biden 

signifikan pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-4, hari ke-9, dan hari ke-12 

dengan perolehan abnormal return pada hari pertama bernilai positif. 

Kemudian, untuk hari ke-2, hari ke-4, hari ke-9, dan hari ke-12 memiliki 

perolehan abnormal return bernilai negatif.  

c. Tidak ditemukannya perbedaan abnormal return antara peristiwa sebelum 

dan sesudah pidato kemenangan Joe Biden pada saham sub sektor logam dan 

mineral.  

 

V.2 Saran 

a. Aspek Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, saat ingin melakukan penelitian mengenai 

abnormal return yang dikaitkan dengan peristiwa politik, disarankan untuk 

menambah variabel lain seperti security return variability dan trading volume 

activity. Kemudian, dapat memperluas cakupan objek penelitian tidak hanya 

terbatas pada satu sektor saja sehingga jumlah sampel penelitian dapat lebih 

banyak.  

b. Aspek Praktis 

Bagi investor yang ingin membeli saham pada sub sektor logam dan mineral 

direkomendasikan untuk membeli saham PT Central Omega Resources Tbk
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 (DKFT) karena saham perusahaan memiliki rata-rata return terbesar dibandingkan 

dengan saham dari perusahaan lain pada sub sektor logam dan mineral selama 

periode jendela peristiwa. 
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