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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) terhadap harga saham LQ 45 yang terdaftar di BEI pada tahun 

2013 dengan menggunakan uji beda dan regresi, maka dapat disimpulkan: 

1. Hasil uji beda menggunakan uji paired sample t-test menunjukkan bahwa 

secara statistik terdapat perbedaan antara harga saham sektor LQ-45 pada 

sebelum penetapan kenaikan harga BBM dengan hari-hari sesudah tanggal 

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji t yang signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata harga saham LQ-45 pada hari-hari setelah kenaikan harga bahan 

bakar minyak  (BBM)  lebih tinggi dibandingkan pada sebelum kenaikan 

harga bahan bakar minyak (BBM)  disebabkan karena  investor  telah 

memberikan reaksi yang negatif pada saat kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM).  

2. Berdasarkan hasil analisis regeresi ARDL didapatkan perbedaan antara 

harga saham LQ-45 pada sebelum kenaikan harga BBM dengan hari 

sesudah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dibuktikan 

dengan hasil yang signifikan pada hari keempat. Artinya bahwa pada hari 

keempat investor  merespon adanya kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM) dengan memberikan dampak yang signifikan. 
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5.2. Saran 

1. Bagi penelitian lain sebaiknya melakukan penelitian pembanding, dengan 

variabel yang berbeda misalnya terhadap harga saham dalam berbagai 

sektor, dan tidak hanya mengambil event study pada kenaikan harga BBM 

saja.  Hal ini perlu dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih signifikan.  

2. Bagi investor yang termasuk dalam saham LQ-45 sebaiknya 

mengantisipasi keadaan di pasar sebelum membeli saham-sahamtersebut. 

Adanya informasi-informasi tentang kebijakan pemerintah  yang  baru 

sangat memungkinkan mempengaruhi harga sekuritas-sekuritas di pasar 

modal. Untuk itu investor disarankan untuk berupaya memperoleh 

informasi sebanyak-banyaknya dan mengkaji informasi tersebut terutama 

informasi yang diduga dapat mempengaruhi pasar modal. 

3. Pengumuman kenaikan harga BBM memberikan respon yang negatif dari 

para investor. Dalam hal ini, harusnya pemerintah mengkaji kembali 

kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. 

 


