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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kenaikan harga

BBM tanggal 22 juni 2013 terhadap harga saham dari 30 perusahaan sektor

pertambangan. Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada

penelitian ini maka, dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan uji t pada lima hari

sebelum kenaikan BBM terdapat perbedaan dengan harga saham sektor

pertambangan pada lima hari setelah tanggal kenaikan harga bahan bakar minyak

(BBM). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda yaitu nilai probabilitas (Sig-t)

sebesar 0,027 yang nilainya di bawah level signifikan 0,05. Hal ini berarti terdapat

perbedaan yang signifikan rata-rata harga saham pada hari-hari sebelum kenaikan

harga BBM dengan 5 hari setelah penetapan kenaikan harga BBM. Hasil penelitian

ini juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata harga saham sektor pertambangan pada

hari-hari sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak lebih tinggi dibandingkan pada

saat setelah kenaikan harga BBM yaitu Rp.1221,0267 rata-rata harga saham sebelum

kenaikan BBM dan Rp.1179,3778 setelah kenaikan harga BBM dengan turunnya

harga saham maka membuat investor beralih ke saham lainnya.
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5.2 Saran

1. Bagi investor sebaiknya mengantisipasi keadaan di pasar sebelum membeli

saham-saham karena pengumuman kenaikan BBM dapat dijadikan sebagai

informasi dalam memilih saham untuk investasinya. Tidak hanya melihat dari

sisi return saja akan tetapi resiko yang dihadapi haruslah diketahui juga untuk

masa-masa yang akan datang.

2. Bagi perusahaan sebaiknya tidak perlu khawatir akan kenaikan bahan bakar

minyak terhadap  minat investor untuk membeli saham perusahaan karena

setelah kenaikan harga bahan bakar minyak maka terjadi penyesuaian pasar.

Dimana ketika harga saham telah mencapai nilai terendah, maka sebagian

investor akan mengambil langkah profit taking dengan membeli saham-saham

di saat harga saham mencapai nilai terendah, dan untuk mendapatkan capital

gain investor akan menjualnya kembali saat harga saham naik. disamping itu

pihak manajemen harus bisa mengelola aktiva dan modal yang dimiliki

perusahaan dalam operasional perusahaan semaksimal mungkin agar

menghasilkan laba yang maksimal dan tak kalah pentingnya perusahaan

menekan resiko sekecil mungkin. Hal itu semua dapat menarik minat investor

untuk berinvestasi serta akan menaikkan harga saham walaupun terjadi

kenaikan bahan bakar minyak.

3. Bagi Akademisi sebaiknya melakukan penelitian pembanding, dengan variabel

yang berbeda misalnya terhadap harga saham sektor tranportasi, dan tidak

hanya mengambil event study pada kenaikan harga BBM tanggal 22 juni 2013

saja namun juga mengambil event study lainnya.
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