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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama periode 

penelitian yaitu Juni 2014 – Mei 2015, pada saat analis 

sekuritas dari Trimegah mengeluarkan rekomendasi buy,

investor mendapatkan abnormal return yang lebih rendah 

dibanding saat analis sekuritas mengeluarkan rekomendasi sell.

Hal ini terjadi karena adanya konfilk kepentingan oleh analis 

sekuritas sehingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh analis 

sekuritas lebih banyak rekomendasi buy dibanding 

rekomendasi sell. Hal ini karena tujuan analis sekuritas 

mempublikasikan rekomendasi saham ini selain untuk 

membantu investor yang telah bergabung dalam perusahaan 

tersebut mendapatkan abnormal return, rekomendasi ini juga 

bertujuan untuk mendapatkan investor baru oleh karena itu 

rekomendasi yang sering dikeluarkan ialah rekomendasi buy

karena rekomendasi buy mendapat respon positif dari 

masyarakat sehingga lebih membuka kemungkinan untuk 

investor menanam modal untuk berinvestasi sehingga akan 

menghasil fee lebih banyak dibanding rekomendasi yang lain 
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oleh karena itu hasil rekomendasi dari analis sekuritas sama 

dengan ekpektasi investor sehingga rekomendasi buy dari 

analis sekuritas Trimegah lebih kecil dibanding rekomendasi 

sell.

Kebanyakan investor di Indonesia hanya mengandalkan 

hasil rekomendasi analis sekuritas sehingga ketika rekomendasi 

dari analis sekuritas dipublikasikan maka volume transaksi 

perdagangan dapat mempengaruhi besar abnormal return. Hal 

ini tercermin dari hasil penelitian yang menunjukan transaksi 

perdagangan memperkuat rekomendasi saham terhadap 

abnormal return. Kerika investor mengikuti rekomendasi 

analis maka akan tercipta transaksi dipasar yang 

mengakibatkan pergerangan volume transaksi. Volume 

transaksi perdagangan ini secara tidak langsung akan 

menciptakan harga pasar, harga pasar ini akan menghasilkan 

abnormal return sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi 

perdagangan memperkuat perngaruh rekomendasi saham 

terhadap abnormal return.

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dari penulis adalah rekomendasi yang 

diberikan oleh analis sekuritas yang di publikasikan dalam 

www.trimegah.com pada Juni 2014 – Mei 2015 tidak ada 
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rekomendasi hold sehingga penelitian ini hanya dapat menguji 

abnormal return pada rekomendasi buy dan rekomendasi sell. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat 

diberikan ialah : 

1. Investor jangan hanya mengandalkan hasil 

rekomendasi dari analis sekuritas untuk berinvestasi 

karena di dalam rekomendasi analis sekuritas terdapat 

konflik kepentingan. 

2. Bagi analis sekuritas agar memberikan informasi 

sebaik-baiknya tanpa ada konfilk kepentingan sehingga 

rekomendasi analis sekuritas yang telah dipublikasikan 

dapat berguna bagi investor. 

3. Untuk penelitian berikutnya dapat meneliti pengaruh 

rekomendasi saham dari analis sekuritas terhadap 

abnormal return saham dengan periode penelitian yang 

lebih luas. 
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