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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap hipotesis yang dirumuskan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dan uji hipotesis pertama diterima yang menunjukkan 

bahwa fraksi harga Rp. 1, Rp. 2, Rp. 5, Rp. 10, dan Rp. 25 berpengaruh 

secara signifikan pada bid-ask spread sejak fraksi harga berlaku dalam 

perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti terdapat perbedaan 

yang signifikan antara sistem fraksi harga saham baru pada bid-ask spread. 

Dengan adanya perbedaan yang signifikan dari peristiwa sistem fraksi 

harga saham baru terhadap bid-ask spread, maka dapat diidentifikasikan 

bahwa peristiwa sistem fraksi harga saham baru termasuk dalam peristiwa 

dimana informasi belum dapat diantisipasi terlebih dahulu oleh investor. 

Jadi sistem fraksi harga baru mempunyai kandungan informasi sehingga 

berpengaruh dan menimbulkan perbedaan pada bid-ask spread. 

2. Hasil penelitian dan uji hipotesis kedua diterima yang menunjukkan 

bahwa fraksi harga Rp. 1, Rp. 2, Rp. 5, Rp. 10, dan Rp. 25 berpengaruh 

secara signifikan pada depth sejak fraksi harga berlaku dalam perdagangan 

di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

antara sistem fraksi harga saham baru pada depth. Dengan adanya 

perbedaan yang signifikan dari peristiwa sistem fraksi harga saham baru 

terhadap depth, maka dapat diidentifikasikan bahwa peristiwa sistem  
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fraksi harga saham baru termasuk dalam peristiwa dimana informasi 

belum dapat diantisipasi terlebih dahulu oleh investor. Jadi sistem fraksi 

harga saham baru mempunyai kandungan informasi sehingga berpengaruh 

dan menimbulkan perbedaan pada depth. 

3. Dari pengujian hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sistem fraksi harga saham baru dengan 

volume perdagangan. Hal ini mendukung diterimanya hipotesis nol, yang 

berarti tidak adanya pengaruh yang signifikan dari peristiwa sistem fraksi 

harga saham baru terhadap volume perdagangan, maka dapat 

diidentifikasikan bahwa peristiwa sistem fraksi harga saham baru bukan 

termasuk dalam peristiwa dimana informasi belum dapat diantisipasi 

terlebih dahulu oleh investor. Jadi sistem fraksi harga saham baru tidak 

cukup mempunyai kandungan informasi sehingga tidak mempengaruhi 

volume perdagangan. 

5.2  Saran 

Pada penelitian ini saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 

penelitian berikutnya, yaitu: 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian ini di ambil dari Perusahaan 

yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, pada penelitian selanjutnya 

dapat mendeteksi pada Bursa Efek lainnya seperti Bursa Efek Jakarta 

atau dengan lebih membagi perusahaan pada sektor-sektor tertentu 

seperti pada perusahaan barang konsumsi saja, sehingga mampu untuk 

memberikan hasil yang lebih representatif.  
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b. Penelitian ini menggunakan analisis one-way ANOVA, untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan metode lainnya seperti analisis jalur/ 

Path Analisys, dan juga dapat lebih banyak menambahkan variabel yang 

mendapatkan dampak dari perubahan fraksi harga baru di BEI, sehingga 

investor mendapatkan informasi yang berguna. 

 

 


