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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari analisis perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham 

sebelum dan sesudah pengumuman pembentukan holding pada 3 perusahaan yang 

dijadikan sampel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada H-13 sebelum pengumuman holding dengan H+13 setelah 

pengumuman holding ada perbedaan harga saham dengan hasil signifikan 

sebesar 0,020 lebih rendah dari nilai signifikansi 0,05. Begitu juga pada H-

12 sebelum pengumuman holding dengan H+12 setelah pengumuman 

holding juga terdapat perbedaan harga saham dengan hasil signifikan 

sebesar 0,047 lebih rendah dari nilai signifikansi 0,05. Tetapi untuk sisa 

observasi lainnya pada H-15 dengan H+15, H-14 dengan H+14, H-11 

dengan H+11, H-10 dengan H+10, H-9 dengan H+9, H-8 dengan H+8, H-7 

dengan H+7, H-6 dengan H+6, H-5 dengan H+5, H-4 dengan H+4, H-3 

dengan H+3, H-2 dengan H+2, dan H-1 dengan H+1 tidak terdapat 

perbedaan pada harga saham, karena masing-masing observasi memiliki 

hasil signifikan lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. 

2. Pada H-10 sebelum pengumuman holding dengan H+10 setelah 

pengumuman holding ada perbedaan volume perdagangan saham dengan 

hasil signifikan sebesar 0,025 lebih rendah dari nilai signifikansi 0,05. 

Begitu juga pada H-2 sebelum pengumuman holding dengan H+2 setelah 
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pengumuman holding juga terdapat perbedaan volume perdagangan saham 

dengan hasil signifikan sebesar 0,001 lebih rendah dari nilai signifikan 0,05. 

Tetapi untuk sisa observasi lainnya pada H-15 dengan H+15, H-14 dengan 

H+14, H-13 dengan H+13, H-12 dengan H+12, H-11 dengan H+11, H-9 

dengan H+9, H-8 dengan H+8, H-7 dengan H+7, H-6 dengan H+6, H-5 

dengan H+5, H-4 dengan H+4, H-3 dengan H+3, dan H-1 dengan H+1 tidak 

terdapat perbedaan pada volume perdagangan saham, karena masing-masing 

observasi memiliki hasil signifikan lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 

3. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh pengumuman pembentukan 

Holding terhadap harga saham pada H-13, H-11, H-9, H-7 sebelum 

pengumuman terjadi penurunan harga saham dan  hari ketiga setelah 

pengumuman harga saham kembali naik dan stabil 

4. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh pengumuman pembentukan 

holding terhadap volume perdagangan pada H-13, H-11, H-9, H-7 dan H-4 

sebelum pengumuman volume perdagangan mengalami penurunan dan hari 

ketiga setelah pengumuman volume perdgangan saham kembali normal. 

 

5.2 Implikasi penelitian 

Implikasi kebijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Investor  

Bagi para calon investor untuk lebih berhati-hati untuk menghadapi 

pengumuman-pengumuman perusahaan yang hendak melakukan 

pembentukan Holding, agar lebih bisa teliti meramal perkembangan 
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perusahaan tersebut dan apabila hendak melakukan pembelian saham 

atau tanam saham terhadap perusahaan yang terlibat dalm 

pembentukan Holding, agar lebih untuk menganalisa perkembangan 

kondisi keuangan perusahaan, apakah nantinya dapat memberi 

keuntungan atau kerugian, karena tidak semua kondisi keuangan 

perusahaan yang melakukan penggabungan bisaa lebih baik setelah 

melakukan pembentukan Holding. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan  

Sebaiknya perlu berpikir panjang dalam menganalisa lebih lanjut 

sebelum merencanakan pembentukan Holding baik secara faktor 

politik, perekonomian, sosial apakah akan memberi kemudahan pada 

perusahaan atau tidak setelah melakukan pembentukan Holding. perlu 

lebih mempertimbangkan dan menganalisa lebih jauh terhadap 

perusahaan yang akan menjadi anak perusahaan untuk melakukan 

pembentukan Holding yang diharap mampu bekerja sama dan 

memberi kemajuan terhadap kondisi keuangan  perusahaan . Hasil dari 

penggabungan usaha tidak terlihat secara singkat setelah hanya 30 hari 

periode pengamatan, perlunya usaha dalam pengendalian, 

memaksimalkan dan konsisten pada tujuan awal melakukan 

pembentukan Holding. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada jumlah volume perdagangan saham H+2 setelah holding perusahaan 

tidak melakukan perdagangan saham, sehingga pada H+2 jumlah perdagangan 
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saham jumlah 0, dikarenakan tidak ada perdagangan saham pada H+2 setelah 

holding maka pada uji beda H-2 dengan H+2 pada volume perdagangan saham 

dieliminasi. 

5.3  Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis perbedaan harga saham dan 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman pembentukan 

holding pada 3 perusahaan yang dijadikan sampel, maka diajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya pengumuman holding dapat menjadi salah satu alternatif 

yang cukup baik bagi perusahaan yang ingin memperluas jaringan 

usahanya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa masih ada faktor-faktor 

yang perlu menjadi bahan pertimbangan investor atas fluktuasi harga saham 

dan volume perdagangan saham yaitu salah satunya stabilitas 

perokonomian. Oleh karena itu perusahaan harus dapat memilih waktu yang 

tepat untuk melakukan akuisisi agar reaksi pasar yang positif dapat tercapai. 

2. Bagi Investor 

Dengan informasi pengumuman pembentukan holding investor atau calon 

investor harus memilih saham yang likuiditasnya meningkat. Dengan 

menurunnya kegiatan perdagangan berarti jumlah saham yang 

diperdagangkan semakin sedikit, begitu juga dengan jumlah pemegang 

saham. Hal ini berarti pengumuman pembentukan holding dapat 
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memberikan sinyal yang informatif mengenai prospek perusahaan yang 

merugikan, karena investor hanya akan berinvestasi pada saham yang benar-

benar diketahui dengan pasti. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan datang untuk 

dikembangkan dan diperbaiki. Misalnya dengan memperbanyak sampel 

penelitian dan memperpanjang periode pengamatan. Hal ini diharapkan 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 


