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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab 

sebelumnya mengenai perbedaan Abnormal return dan Volume Perdagangan Saham Sebelum 

dan Setelah pandemik COVID-19 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa didapat hasil peneliti 

sebagai berikut: 

1. Hasil Uji-T Abnormal return sebelum dan sesudah terjadinya pandemik COVID-19 

yang telah peneliti paparkan di atas, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada rata-rata Abnormal return sebelum dan sesudah pandemik COVID-19 

pada sektor Properti Real Estate dan Konstruksi Bangunan di Bursa Efek Indonesia.  

2. Hasil Uji-T Volume Perdagangan Saham sebelum dan setelah terjadinya pandemik 

COVID-19 yang telah peneliti paparkan di atas, didapatkan hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada rata-rata Volume Perdagangan Saham sebelum dan 

sesudah pandemik COVID-19 pada sektor Properti Real Estate dan Konstruksi 

Bangunan di Bursa Efek Indonesia.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan mengenai penelitian ini, maka 

penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk penelitian selanjutnya 

sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini, periode penelitian hanya 7 bulan sebelum pandemik COVID-19 dan 

7 bulan setelah pandemik COVID-19. Sehingga informasi yang didapatkan masih 

terhitung sangat baru dan penerapan nya belum optimal. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama, serta 

melakukan perhitungan dari data harian agar penggunaan data harian diharapkan agar 

dapat menghasilkan hasil pengujian yang lebih akurat mengenai pengaruh COVID-19 

terhadap pasar modal Indonesia 

2. Penelitian ini hanya membandingkan dua variabel yaitu Abnormal return dan Volume 

Perdagangan saham sehingga untuk studi selanjutnya diharapkan peneliti lain dapat 
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mengambil lebih dari satu objek penelitian, memperpanjang periode pengamatan dan 

menambah variabel lain yang diprediksi perbedaan dari Pandemik COVID-19. Dengan 

demikian, disarankan pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan 

variabel lain seperti tingkat bunga atau kondisi ekonomi lainnya di mana kondisi 

ekonomi diprediksi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran saham yang akan 

mempengaruhi tingkat harga. 

Penelitian ini hanya meneliti pandemik COVID-19 pada sektor Properti Real Estate dan 

Konstruksi Bangunan di Bursa Efek Indonesia, diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk 

meneliti dari berbagai sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. 
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