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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1   Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan sebelumnya, simpulan 

yang dapat diambil dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata volume perdagangan 

sebelum dan sesudah Berlakunya Kebijakan Tax Amnesty Periode I. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji wilcoxon signed rank 

sebesar 0,748 > 0,05 dari taraf signifikansi.  

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata signifikansi  abnormal 

return 0,337 > 0,05. Nilai signifikansi yang didapatkan berada diatas 0,05 

dan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan 

sesudah Berlakunya Kebijakan Tax Amnesty Periode I. 

3. Tidak terdapatnya perbedaan volume perdagangan dan abnormal return 

saham sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty periode 

pertama bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurang pahamnya 

masyarakat terhadap kebijakan tax amnesty yang baru saja disahkan oleh 

pemerintah. Serta para investor  lebih memilih menunggu dan mengamati 

“wait and see” kemana arah kebijakan tax amnesty ini. Investor terlebih 

dahulu mengamati mengenai keberhasilan program tax amnesty sebagai 

pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dipasar modal. 
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6.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, secara khusus diharapkan untuk mengikuti dengan baik 

kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, sehingga tingkat kepercayaan 

investor kepada perusahaan tersebut meningkat dan akhirnya investor akan 

menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. 

2. Bagi para investor, informasi yang terjadi dipasar modal tidak semua 

merupakan informasi yang berharga, akibatnya para pelaku pasar modal 

harus secara tepat memilih dan menganalisis informasi untuk dijadikan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sehingga diharapkan investor 

tidak terburu-buru untuk melakukan aksi jual dan beli dan lebih bersikap 

rasional dalam mengambil keputusan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti perusahaan di sektor lain 

seperti sektor  manufaktur,  properti atau sektor lainnya yang  berpengaruh 

terhadap penelitian, serta lebih memperhatikan periode pengamatan yang 

diambil agar tidak ada kebijakan lain yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. 

 


