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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan harga saham PT. Telkom Tbk. (Persero) Dengan 

mempertimbangan kondisi pengamatan sebelum dan sesudah peristiwa 

pengumuman berita pailit PT. Telkomsel sebagai anak perusahaan PT. 

Telkom Tbk. (Persero) Yang listing di Jakarta Islamic Index, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

A. Hasil Uji Beda 

Terdapat perbedaan yang signifikan harga saham PT. Telkom 

Tbk. (Persero) Pada saat sebelum dengan sesudah pengumuman berita 

pailit PT. Telkomsel. Hasil ini dibuktikan dengan nilai statistik yang 

signifikan, karena hasil statistik yang menunjukan t hitung sebesar 

3,969 dengan nilai probabilitas (sig-t) sebesar 0,003. 

B. Analisis Perilkaku Konsumen 

Hasil tersebut menunjukan adanya perbedaan harga yang 

signifikan pada saat sebelum dan sesudah pengumuman berita pailit PT. 

Telkomsel. Dengan kata lain uji hipotesis menunjukan diterimanya Ha 

dan ditolaknya Ho. Hasil uji hipotesis juga menunjukan penurunan 

harga saham PT. Telkom Tbk. (Persero) Setelah pengumuman berita 

Pailit anak perusahaannya yaitu PT. Telkomsel. 
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Jika dilihat beberapa waktu sebelum terjadinya pengumuman 

berita tersebut kondisi harga saham PT. Telkom Tbk. Msaih stabil 

dikisaran 9400. Hal ini menggambarkan bagaimana perilaku investor 

sebeblum dan sesudah pengumuman berita tersebut. Dapat dikatakan 

bahwa Hasil tersebut memberikan informasi bahwa adanya event 

pengumuman berita pailit PT. Telkomsel sebagai anak perusahaan PT. 

Telkom Tbk. (Persero) yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index 

memiliki pengaruh terhadap keputusan para investor dalam berinvestasi 

saham syariah. Investor lebih menyukai berinvesatasi dengan aman 

tanpa gangguan berita negatif yang ditakutkan akan menjatuhkan nilai 

investasi para investor. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

a) Bagi investor sebaiknya pengumuman berita negatif khususnya seperti 

berita pailit emiten yang listing dalam Jakarta Islamic Index 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. 

b) Bagi penelitian lain sebaiknya melakukan pengembangan penelitian 

dengan variabel dan permasalahan yang berbeda mengenai PT. 

Telkom Tbk. (Persero) yang listing di Jakarta Islamic Index karena 

masih banyak sekali yang dapat digali dan diteliti. 
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5.3 Penutup 

Puji syukur Alahmdulillahirobbil ‘alamin penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT. Tiada lain karena nikmat, hidayah serta karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan, 

pembahasan dan penyajian skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan, baik dalam segi bahasa, penulisan, penyajian, sistematika 

maupun analisisnya. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dan kritik 

yang edukatif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan 

kemanfaatan bersama.  

Akhirnya dengan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, penulis 

berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

semakin menambah khazanah keilmuan kita semua khususnya 

keilmuan Ekonomi Islam. Amin yaa Rabbal ‘alamin.  

 

 

 


