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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penelitian terliadap 72 perusahaan yangmenjadi

obyek analisis analis keiuuigan yang dipublikasikan oleh berita mingguan

ekonomi ckn bisiiis KONTAN selama satu tahun (Edisi Mei 2002 -April 2003)

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa publikasi analisis analis keuangan tidak

berpengaruli secara signifikan terhadap abnomial return dan tidak terdapat

perbedaan antara volume transaksi sebelum dan volmne transaksi sesudah

publikasi anahsis analis keiuuigan.

Hasil pengujian pertama untuk abnonnal return berdasarkan hipotesis yang

diajukan dengan menggunakan uji-t menyatakan bahwa publikasi analisis analis

keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap abnormal return temyata

diterima. Pengamatan seputar tanggal publikasi 5 liari sebelum dan 5 liari sesudah

tanggal publikasi terdapat rata-rata abnonnal return yang signifikan pada hari -5.

Akan tetapi setelah hari tersebut rata-rata abnomial return yang terjadi tidak

signilikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 hari sebelum peristiwa

diumumkan, informasi tersebut sudah bocor ke publik yang ditunjukkan oleh

reaksi pasar yang signifikan pack hari -5 tersebut. Adanya reaksi ini menmijukkan

bahwa publikasi analisis analis keiuuigan nierapakan peristiwa yangmengandung

informasi. Dengan demikian pasar bereaksi cepat imtuk dapat menyerap infonnasi

yang dipublikasikan tersebut.
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Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, maka hasil penelitian yang

dilakukan oleh Sarjono (2000) yang menyatakan publikasi kporan analis

keuangan pada Indonesian Commercial Newsletter tidak berpengaruli secara

signifikan terliadap excess return tidak sejalan dengan penelitian ini.

Hasil pengujian kedua untuk volume perdagangan saham berdasarkan

hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa terdapat perbeckan antara volume

transaksi sebelmn ckn volmne transaksi sesudah publikasi analisis anahs

keuangan ternyata ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lonjakan

aktivitas volume perdagangan saliam sebelum maupmi sesudah publikasi. Hal

tersebut dikarenakan investor tickk menjadikan rekomendasi dari para analis

sebagai dasar penentuan pengalokasian saham. Ack kemungkinan investor

cenderung untuk mengambil keputusan sendiri pengalokasian sahamnya tanpa

adanya pengamli rekomendasi yang diajukan oleh analis. Rekomendasi "beli" dan

kesimpulan penikian dari para analis tentang kinerja atau prospek pemsahaan

tidak berpengarah terhadap keputusan para investor. Hal tersebut mmigkin

dikarenakan investor lebili bersifat inclependen imtuk memutuskan kapan hams

membeli maupun menjual saliam atau ada pengaruh kepercayaan investor

terhadap analis tertentu sang lebili terpercaya.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, maka hasil penehtian yang

dilakukan oleh Sarjono (2000) yang menyatakan terdapat perbedaan antara

volume transaksi sebelmii ckm volume transaksi sesudah publikasi laporan analis

keuangan pada Indonesian Commercial Newsletter tidak sejalan dengan penelitian

ini.
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5.2 Saran dan Rekomendasi

Hasil penehtian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang

penganili publikasi analisis analis keuangan terliadap abnonnal retum dan volmne

perdagangan saliam. Meskipim demikian, hasil dari penelitian ini masih banyak

memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan tersebut

diliarapkan dapat dijadikan sebagai reterensi dalam peiiehtian-penelitkii

selanjutnya. Keterbatasan tersebutantara lain :

1. Kurangnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Kurangnya

sampel dalam penelitian ckpat menimbulkan inasalahdakm statistik

misalnya hasil bias dari penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk

penelitian selanjutnya diliarapkan menggunakan data atau sampel lebili

banyak.

2. Media yang memuat hasil analisis anahs keuangan yang digunakan hanya

satu buah. Adanya kemungkinan bahwa investor menggunakan media lain

sebagai referensi menjadi hal yang menyebabkan kelemahan dalam

penehtian ini. Diliarapkan penelitian selanjutnya menggunakan lebili dari

satu media.

3. Media yang digunakan adalah media yang bersifat umum. Belum

diketahui apakah media tersebut nierapakan media yang digunakan

sebagai referensi bagi sebagian besar investor. Dalam penehtian

selanjutnya diliarapkan benar-benar dipilih media yang menjadi referensi

dan berpengaruh bagi sebagian besarkalanganinvestor.
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4. Dalam penelitian ini, hasil analisis anahs yang digimakan adalah hasil

yang hanya ckpat memberikan reaksi positif. Untuk itu dalam penelitian

selanjutnya dapat menambahkan dengan menggunakan hasil analisis yang

memberikan reaksi negatif untuk mengetahui pengamli publikasi analisis

analis tersebut.

Hasil dari penehtian ini diharapkan ckpat memberikan beberapa kontribusi

potensial teratama meiumibah referensi cklani hal pengamli suatu pengumuman

yang dipublikasikan terhadap reaksi pasar kliususnya yang terjadi di Bursa Efek

Jakarta. Adanya hasil penelitian ini mmigkin dapat dijadikan bahan pertimbangan

oleh mvestor cklani menanggapi suatu pengumuman publikasi dan cklani

melakukan kepuhisan investasi. Uivestor mmigkin ckpat mempertimbangkan

hasil analisis analis keuangan sebagai acuan tambahan dalam pengambilan

keputusan berinvestasi.


